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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 19 marca 2018 r. Nr ZT12

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) 455346 (220) 2016 04 22
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Dom marzeń
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interak-
tywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, 
kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, 
odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem 
sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sy-
gnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy apa-
raturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę 
kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawie-
rające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów 
telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu 
na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór 
zapisywanych programów (Personal Video Recorder - osobi-
sty rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy 
komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglą-
danie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kana-
łów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier kompute-
rowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem 
telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy kom-
puterowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia 
do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, anteny 
radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamię-
tywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo 
w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefo-
niczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, 
komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjne-
go i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfro-
wym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadze-
nie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 
usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, tele-
wizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręcza-
nia prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów 
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii 
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie in-
formacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, 
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności go-
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności go-
spodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni 
wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu interneto-

wego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, 
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych 
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy vi-
deo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, 
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, 
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i re-
produkcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego 
w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektro-
nicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitar-
nego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadaj-
ników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, 
odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, 
urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału za-
wierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparatu-
rowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę 
kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych za-
wierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyro-
bów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, 
książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowe-
go, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzeda-
ży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako 
elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, balo-
niki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samo-
przylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, 
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane 
na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki lasero-
we, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy 
komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, 
galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalku-
latory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, ko-
smetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, 
kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudeł-
ka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kom-
paktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na na-
poje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, 
papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea je-
dwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki 
i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfe-
le, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowe-
rowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsło-
neczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla 
personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i to-
rebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowa-
ne i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, 
zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi 
telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie 
i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radio-
wego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów 
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabular-
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nych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyj-
nej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi 
przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyj-
nych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnia-
nia programów i informacji za pośrednictwem sieci informa-
tycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - 
zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidual-
nie określonych dla każdego abonenta z możliwością 
wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do opera-
tora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkur-
sach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednocze-
snym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi 
telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży de-
talicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację 
z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożli-
wianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej 
automatycznej selekcji programów które mają być nagrywa-
ne, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interak-
tywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji 
on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostę-
pu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjne-
go poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie infor-
macji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych 
usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca 
na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja 
i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarcza-
nie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Inter-
necie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, fil-
mowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń 
do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego 
i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urzą-
dzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i ana-
logowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie 
danych z i do sieci lokalnej (Local Area Network) jak również 
umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej 
sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodo-
wych serwisów i portali internetowych, 41 usługi rozrywki 
i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyj-
nych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych 
i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organi-
zacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interak-
tywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług 
edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozryw-
kowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktyw-
nej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwa-
rzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, 
edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach 
sportowych, usługi automatycznego zapisywania progra-
mów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i na-
stępnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, 
usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w po-
staci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez 
Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmo-
wego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwięko-
wych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, 
sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowa-
nie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie 
książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicz-
nej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi 
technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej 
zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie progra-
mów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania 
komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie eks-

pertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji 
społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medial-
nych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowy-
wania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług 
medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz po-
gody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet - 
kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu 
do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali inter-
netowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów 
internetowych.

(210) 463963 (220) 2016 11 16
(731) WARNER MUSIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Polish Jazz

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty do nagrań, dyski optyczne 
z muzyką, dyski optyczne z nagraniami audio, dyski optycz-
ne do przechowywania muzyki, nagrania wideo z muzyką, 
nagrania wideo z muzyką, do pobrania, muzyka cyfrowa 
do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania z internetu, mu-
zyka cyfrowa do pobrania dostarczona z internetu, muzyka 
cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych 
MP3, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witry-
nach internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania 
z komputerowej bazy danych lub internetu, płyty kompak-
towe z muzyką, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, 
urządzenia do nagrywania, napędy DVD, odtwarzacze DVD, 
płyty DVD, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, 
urządzenia do transmisji, urządzenia do transmisji dźwięku, 
nagrania muzyczne, muzyczne nagrania wideo, muzyczne 
nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania na taśmach, na-
grania muzyczne na taśmach, nagrania muzyczne w formie 
dysków, nagrania muzyczne w postaci płyt, muzyczne na-
grania dźwiękowe do pobrania, dzwonki telefoniczne 
[do pobierania], pliki muzyczne do pobierania, pliki graficz-
ne do pobierania, zapisane pliki danych, przenośne odtwa-
rzacze muzyczne, przenośne odtwarzacze multimedialne, 
przenośne odtwarzacze płyt DVD, nadajniki i odbiorniki 
bezprzewodowe, urządzenia do łączności bezprzewodo-
wej, urządzenia do telefonii bezprzewodowej, urządzenia 
do bezprzewodowej transmisji danych, wstępnie nagrane 
taśmy audio, nagrania wideo, nagrania audio, nagrania 
dźwiękowe, nagrania cyfrowe, płyty [nagrania dźwiękowe], 
taśmy z nagraniami, nagrania audio i wideo, taśmy zawiera-
jące nagrania audio, nagrania wideo z filmami, nagrania wi-
deo do pobrania, taśmy z nagraniami muzyki, nagrane ka-
sety wideo z nagraniami muzycznymi, dyski audio, cyfrowe 
dyski audio, dyski kompaktowe audio, kasety taśmowe au-
dio, taśmy muzyczne, taśmy audio zawierające muzykę, ta-
śmy muzyczne, nagrania muzyczne, kasety muzyczne, na-
grane taśmy muzyczne, 16 papier firmowy, papier, karton, 
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], albumy, broszury 
informacyjne, gazety o tematyce muzycznej, kalendarze, 
karty pocztowe, podręczniki i książki o tematyce muzycz-
nej, tabulatury, śpiewniki, zakładki od książek, fotografie, 
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karty muzyczne z życzeniami, papier listowy, karty okolicz-
nościowe z życzeniami, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
czapki [nakrycia głowy], koszulki z nadrukami, kurtki bluzy, 
bluzy dresowe, bluzy z kapturem, 35 promocja [reklama] 
koncertów, reklama, reklama radiowa, reklama banerowa, 
reklama zewnętrzna, reklama korespondencyjna, reklama 
i marketing, reklama w czasopismach, reklama na billboar-
dach elektronicznych, usługi promocyjne i menedżerskie, 
usługi profesjonalnego zarządzania działalnością artystycz-
ną, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia, or-
ganizowania i zarządzania działalnością gospodarczą arty-
styczną, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej artystycznej, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, badanie opinii publicznej, wyszukiwanie in-
formacji o plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym także za pośrednic-
twem Internetu nośników danych, płyt kompaktowych, 
płyt DVD, voucherów i biletów na imprezy rozrywkowe, 
gadżetów reklamowych, odzieży, instrumentów i osprzętu 
muzycznego, 38 usługi bezprzewodowego przesyłania 
wiadomości cyfrowych, transmisja audio, transmisja danych 
audio za pośrednictwem Internetu, transmisja informacji 
w dziedzinie audiowizualnej, transmisja danych za pomocą 
urządzeń audiowizualnych, transmisja plików danych, audio, 
wideo i multimedialnych, transmisja strumieniowa materia-
łów audio i wideo w Internecie, transmisja treści audio i wi-
deo za pośrednictwem sieci komputerowych, transmisja 
cyfrowych programów audio i wideo przez światową sieć 
komputerową, transmisja danych lub obrazów audiowizu-
alnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej 
lub Internetu, transmisja i dystrybucja danych lub obrazów 
audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci kom-
puterowej lub internetu, transmisja materiałów wideo, fil-
mów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez 
użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem In-
ternetu, transmisja plików danych, audio, wideo i multime-
dialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnia-
nych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową 
sieć komputerową, transmisja strumieniowa danych, trans-
misja strumieniowa materiałów dźwiękowych w Internecie, 
transmisja strumieniowa materiałów wideo w Internecie, 
interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, 
przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem sa-
telity lub interaktywnych sieci multimedialnych, cyfrowa 
transmisja danych za pośrednictwem Internetu, dostarcza-
nie cyfrowego dźwięku i/ lub wideo za pomocą telekomu-
nikacji, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obra-
zów, elektroniczna transmisja danych, 40 powielanie nagrań 
audio i video, usługi poligraficzne, drukowanie materiałów 
reklamowych, haft, nanoszenie nadruków na przedmioty 
o charakterze reklamowym, obróbka materiałów reklamo-
wych, konfekcjonowanie towarów, nanoszenie nadruków 
i haftów na odzież oraz obuwie, 41 rozrywka, rozrywka 
w postaci koncertów, rozrywka z udziałem muzyki, nagry-
wanie muzyki, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, 
udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Inter-
netu, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w Internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] z witryn internetowych MP3, udostępnianie muzyki 
cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach MP3, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na wi-
trynach internetowych MP3, rozrywka za pomocą bezprze-
wodowej emisji telewizyjnej, udzielanie informacji dotyczą-
cych rozrywki, udzielanie informacji dotyczących rozrywki 

za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji doty-
czących rozrywki za pomocą środków elektronicznych, 
udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednic-
twem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewo-
dowych i on-line, udostępnianie multimedialnych progra-
mów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, 
szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, edukacja, 
wypożyczanie taśm, wypożyczanie taśm dźwiękowych, 
wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie taśm wideo i fil-
mów, wypożyczanie taśm audio zawierających nagraną 
muzykę, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja na-
grań wzorcowych [master] audio, produkcja nagrań audio 
i video oraz usługi fotograficzne, dostarczanie rozrywki 
w postaci nagranej muzyki, widowiska muzyczne, koncer-
ty muzyczne, konkursy muzyczne, muzyczne usługi wy-
dawnicze, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane 
w miejscach przeznaczonych do występów, koncerty mu-
zyczne, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne 
za pośrednictwem radia, koncerty muzyczne za pośrednic-
twem telewizji, informacje dotyczące rozrywki dostarczane 
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, organi-
zacja konkursów muzycznych, organizowanie konkursów, 
organizowanie konkursów artystycznych, organizowanie 
konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów 
za pośrednictwem Internetu, organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], organizowanie imprez w celach 
rozrywkowych, organizowanie imprez muzycznych, orga-
nizowanie widowisk muzycznych, organizowanie rozrywki 
wizualnej i muzycznej, organizowanie występów muzycz-
nych na żywo, prezentacja koncertów, prezentacja koncer-
tów muzycznych, prezentacja przedstawień muzycznych, 
prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, 
produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących wystę-
py instrumentalistów, produkcja pokazów rozrywkowych 
obejmujących występy piosenkarzy, produkcja pokazów 
rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenka-
rzy, rozrywka dostarczana przez systemy wideotekstowe, 
rozrywka z udziałem muzyki, udostępnianie filmów i pro-
gramów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, udostępnianie filmów i progra-
mów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem ka-
nałów telewizji za opłatą [payperview], świadczenie usług 
rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, świadcze-
nie usług rozrywkowych za pośrednictwem taśm audio, 
udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednic-
twem sieci komputerowych, udostępnianie multimedial-
nych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług 
telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych 
i online, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetu, udo-
stępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Inter-
netu, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w Internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] z witryn internetowych MP3, udostępnianie muzyki 
cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach MP3, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na wi-
trynach internetowych MP3, udzielanie informacji dotyczą-
cych rozrywki, udzielanie informacji dotyczących rozrywki 
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji doty-
czących rozrywki za pomocą środków elektronicznych, 
udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednic-
twem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprze-
wodowych i on-line, udzielanie informacji w dziedzinie 
muzyki, usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, 
usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej 
przez Internet, usługi prezentacji audiowizualnych do ce-
lów rozrywkowych, usługi produkcji taśm audio, usługi roz-
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rywki dźwiękowej, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe 
dostarczane przez Internet, usługi rozrywkowe świadczone 
przez wokalistów, usługi rozrywkowe świadczone przez 
piosenkarzy, usługi rozrywkowe świadczone przez muzy-
ków, usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzycz-
ną, usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, 
usługi rozrywkowe świadczone przez artystów scenicz-
nych, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną gru-
pę wokalną, usługi rozrywkowe w postaci filmów, usługi 
rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi 
rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, 
usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie 
dostarczania rozrywki w formie występów muzycznych 
na żywo, występy muzyczne na żywo, występy grup mu-
zycznych na żywo, występy muzyczne i piosenkarskie, za-
pewnianie rozrywki na żywo, zapewnianie rozrywki online, 
zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, 
45 pośrednictwo w sprzedaży prawa własności intelektual-
nych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usłu-
gi zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie wła-
sności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego, utworów audiowizualnych i utworów 
fonograficznych, usługi nadzoru w dziedzinie własności 
intelektualnej, badania prawne legalności oprogramowa-
nia, utworów audiowizualnych i utworów fonograficznych, 
usługi informacji handlowej dotyczącej dóbr intelektual-
nych-kojarzenie zbywców i nabywców praw własności 
intelektualnej.

(210) 473820 (220) 2017 07 07
(731) SENSE AND BODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HAIR’S BEST FRIEND

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 lakier do włosów, szampony, suche szampo-
ny, odżywki do włosów, farby do włosów, 21 grzebienie, 
szczotki.

(210) 473937 (220) 2017 07 11
(731) Pfeifer Holding GmbH & Co. KG, Memmingen, DE
(540) Hybridbeam
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, w szcze-
gólności bele stalowe, zespolone belki stalowo-betonowe 
i materiały kompozytowe, kosze zbrojeniowe, materiały bu-
dowlane z metalu i betonu, głównie składające się z metalu 
w zespoleniu z betonem, 19 beton, w szczególności beton 
samozagęszczalny o wysokiej wytrzymałości, materiały be-
tonowo-kompozytowe, betonowe elementy budowlane, 
materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane 
z betonu i metalu, głównie składające się z betonu w połą-
czeniu z metalem, 42 projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania komputerowego, usługi w zakresie inżynierii 
lądowej, w szczególności analizy konstrukcji w zakresie bu-
dowlanych obiektów naziemnych.

(210) 475055 (220) 2017 08 07
(731) STOPARCZYK KATARZYNA ŻYRAFA, Warszawa
(540) 

(531) 02.05.03
(510), (511) 41 muzyczne widowiska sceniczne wykonywa-
ne w miejscach przeznaczonych do występów.

(210) 476316 (220) 2017 09 09
(731) EXPLORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) 

(531) 09.07.05
(510), (511) 21 kubki z papieru i tworzyw sztucznych, kubki.

(210) 477133 (220) 2017 10 02
(731) WOŹNIAK MATEUSZ, Poznań
(540) LAB

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01, 26.03.16
(510), (511) 41 rozrywka, organizacja i przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych, organizowanie imprez muzycznych, 
organizowanie imprez tanecznych, prowadzenie imprez kul-
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turalnych, informacja o imprezach rozrywkowych, koncerty 
muzyczne, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, or-
ganizowanie gier i konkursów, organizowanie rozrywki, usłu-
gi w zakresie rozrywki, organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych na żywo, organizowanie festiwali, organizo-
wanie i prowadzenie koncertów, rozrywka z udziałem muzy-
ki, nocne kluby, 43 usługi barowe, usługi restauracyjne.

(210) 477698 (220) 2017 10 16
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKO CIECHOCINEK 

SPÓŁKA AKCYJNA, Ciechocinek
(540) SOLE CIECHOCIŃSKIE

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 3 sole do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli, 
sole zapachowe do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, sole pod prysznic nie do celów medycznych, 
5 sole wód mineralnych, sole do celów medycznych, sole mi-
neralne do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, sole mineral-
ne do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycz-
nych, 30 sól kuchenna, sól stołowa, sól do konserwowania 
żywności, sól spożywcza, sole mineralne do konserwowania 
żywności.

(210) 477706 (220) 2017 10 16
(731) KRUSZEWSKI KRZYSZTOF BORYS, KRUSZEWSKI 

KRZYSZTOF IGOR KRUSZEWSCY SELF PROTECTION 
SHOOTING ACADEMY SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) SPSA

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 system walki bronią palną i wręcz w terenie 
zurbanizowanym oparty na metodologii uwzględniającej 
osiągnięcia nowoczesnej pedagogiki i psychologii.

(210) 477817 (220) 2017 10 17
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki
(540) RYKI SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA od 1926 CEZAR 

PREMIUM SER ŻÓŁTY BEZ KONSERWANTÓW ŹRÓDŁO 
WAPNIA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.18, 08.03.10, 01.03.20, 05.07.10, 
24.15.01, 24.15.01

(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny 
i ich mieszanki, napoje i przetwory mleczne.

(210) 477818 (220) 2017 10 17
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki
(540) RYKI SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA od 1926 CEZAR 

PREMIUM SER ŻÓŁTY BEZ KONSERWANTÓW 
Od ponad 90 lat Spółdzielnia Mleczarska Ryki 
łączy doświadczenie wielu pokoleń mistrzów 
serowarstwa i opracowane przez nich unikalne 
receptury. To sprawia, że SM Ryki zaliczana jest 
dziś do najlepszych polskich producentów 
serów dojrzewających, które wyróżniają się 
niepowtarzalnym smakiem i najwyższą jakością.
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(531) 27.05.01, 01.03.20, 29.01.14, 05.07.10, 08.03.10, 26.01.18
(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny 
i ich mieszanki, napoje i przetwory mleczne.

(210) 477931 (220) 2017 10 19
(731) FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cieszyn

(540) FORTUNA WIĘCEJ Z GRY

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama ze-
wnętrzna, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklama w czasopismach, broszurach i gaze-
tach, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych 
w szczególności Internetu, reklamy radiowe i telewizyjne, 
41 usługi hazardowe on-line, działalność związana z za-
kładami wzajemnymi, produkcja i montaż programów 
telewizyjnych.

(210) 477937 (220) 2017 10 19
(731) GAŁASIEWICZ ANDRZEJ, Piotrków Trybunalski;
SURÓWKA ROBERT GRZEGORZ, Korwinów;
JUSZCZAK KRZYSZTOF ANTONI, Ostrów Wielkopolski
(540) KORD
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na ba-
zie brzeczki piwnej, napoje piwne, podpiwek, woda mi-
neralna, woda mineralna gazowana i niegazowana, woda 
mineralna smakowa, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów 
spożywczych, napojów, piwa i wyrobów alkoholowych, 
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, orga-
nizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystry-
bucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów 
spożywczych, napojów, piwa i wyrobów alkoholowych, 
informacje handlowe, promocja sprzedaży artykułów spo-
żywczych, napojów, piwa i wyrobów alkoholowych, usłu-
gi organizowania programów lojalnościowych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, pu-
blikowanie tekstów reklamowych dotyczących artykułów 
spożywczych, napojów, piwa i wyrobów alkoholowych, 
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych do-
tyczących artykułów spożywczych, napojów, piwa i wyro-
bów alkoholowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 477941 (220) 2017 10 19
(731) GAŁASIEWICZ ANDRZEJ, Piotrków Trybunalski;
SURÓWKA ROBERT GRZEGORZ, Korwinów;

JUSZCZAK KRZYSZTOF ANTONI, Ostrów Wielkopolski
(540) KORD QUINTUPLE PIWO LEŻAKOWANE 

W BECZKACH EKST. 260 BLG. ALK. 12% OBJ. 

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.19, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie 
brzeczki piwnej, napoje piwne, podpiwek, woda mineralna, 
woda mineralna gazowana i niegazowana, woda mineralna 
smakowa, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, napo-
jów, piwa i wyrobów alkoholowych, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, napojów, piwa i wyro-
bów alkoholowych, informacje handlowe, promocja sprze-
daży artykułów spożywczych, napojów, piwa i wyrobów 
alkoholowych, usługi organizowania programów lojalno-
ściowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych 
Internetu, publikowanie tekstów reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, napojów, piwa i wyrobów alkoho-
lowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamo-
wych dotyczących artykułów spożywczych, napojów, piwa 
i wyrobów alkoholowych.
(551) wspólny znak towarowy

(210) 478149 (220) 2017 10 24
(731) SEEN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INSTAL 1951

(531) 14.01.02, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.24, 27.07.24, 
29.01.12

(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, preparaty do uzdatniania wody, pre-
paraty do zmiękczania wody, preparaty do odtłuszczania sto-
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sowane w procesach produkcyjnych, preparaty do oczyszcza-
nia gazów, pochłaniacze, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, 
uformowane materiały ceramiczne do filtrowania, materiały 
filtracyjne (preparaty chemiczne, substancje mineralne, sub-
stancje roślinne, tworzywa sztuczne w stanie surowym), sole 
do celów przemysłowych, preparaty do ochrony przed 
ogniem, preparaty ognioodporne, materiały przylepne 
do celów przemysłowych, silikony, spoiwa do betonu, prepa-
raty do konserwacji gumy, preparaty przeciw wilgoci stoso-
wane w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty do konser-
wacji murów z wyjątkiem farb i olejów, środki chemiczne dla 
przemysłu, 6 budowlane materiały metalowe, przenośne 
metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektrycz-
ne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żela-
zne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, konstrukcje me-
talowe, zbiorniki metalowe, słupy metalowe, słupy linii 
elektrycznych metalowe, kratownice metalowe, przewody 
metalowe do instalacji wentylacji i klimatyzacji, przewody 
wodociągowe metalowe, przewody do drenażu metalowe, 
drzwi metalowe, ościeżnice metalowe, ramy do okien meta-
lowe, wyroby ślusarskie dla budownictwa, okucia stosowane 
w budownictwie, okucia do budownictwa metalowe, płyty 
konstrukcyjne metalowe, przegrody metalowe, zamki inne 
niż elektryczne metalowe, skrzynie metalowe, sufity metalo-
we, żaluzje metalowe, ściany osłonowe, witryny, fasady, we-
randy, okładziny metalowe, sufity metalowe, ściany metalo-
we, schody metalowe, kształtowniki aluminiowe, towary 
z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, 7 ma-
szyny dla górnictwa, kopalnictwa, budownictwa, przemysłu 
papierniczego, maszyny elektromechaniczne dla przemysłu 
chemicznego, maszyny dla odlewnictwa, maszyny dla prze-
mysłu cukrowniczego, maszyny dla mleczarstwa, maszyny 
dla przetwórstwa żywności i napojów, maszyny do produkcji 
żywności, maszyny i urządzenia do czyszczenia, maszyny 
do bielenia, maszyny do mycia butelek, maszyny do napeł-
niania butelek, maszyny do pakowania, maszyny do sorto-
wania dla przemysłu, maszyny wirujące, atomizatory, dmu-
chawy, maszyny wydmuchowe, maszyny do przetwarzania 
plastiku, rozdrabniarki odpadów, mieszacze, mieszalniki, me-
chaniczne narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, 
maszyny drenarskie, urządzenia do nawadniania w rolnic-
twie, generatory prądu, alternatory, awaryjne agregaty prą-
dotwórcze, mechanizmy sprzęgania i napędu inne niż 
do pojazdach lądowych, podstawy maszyn, silniki inne niż 
do pojazdów lądowych, turbiny inne niż do pojazdów lądo-
wych, turbiny wiatrowe, turbiny wodne, urządzenia do zga-
zowywania, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu 
gazu, przenośniki pneumatyczne, separatory, separatory pa-
ra-olej, separatory wody, instalacje odpylające do czyszcze-
nia, maszyny do płukania, pompy, pompy odśrodkowe, 
pompy do instalacji grzewczych, maszyny do filtrowania, 
prasy filtracyjne, filtry do maszyn filtrujących, zawory, złącza, 
pasy do maszyn, pasy do przenośników, mechanizmy ste-
rownicze do maszyn i silników, części i akcesoria do wymie-
nionych towarów, 9 urządzenia do przewodzenia, przełącza-
nia, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji 
energii elektrycznej, elektryczne urządzenia pomiarowe, 
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, złącza, tablice 
sterownicze, instalacje elektryczne, przewody zbiorcze prą-
du elektrycznego, instalacje elektryczne do zdalnego stero-
wania procesami przemysłowymi, wyłączniki samoczynne, 
wyłączniki zdalnie sterowane, zamki elektryczne, elektryczne 
urządzenia do otwierania drzwi, automatyczne wyłączniki 
czasowe, przekaźniki elektryczne, urządzenia do kontroli i re-
gulacji ciepła, termostaty, urządzenia do dozowania, apara-
tura i przyrządy dla chemii, agregaty prądotwórcze, elek-
tryczne tablice rozdzielcze, transformatory elektryczne, 

stacje transformatorowe, rozdzielnie i tablice rozdzielcze, 
odgromniki, aparatura do wytwarzania prądu przy wykorzy-
staniu energii słonecznej, baterie słoneczne, ogniwa foto-
elektryczne, sieci telekomunikacyjne, kable optyczne, ele-
menty światłowodowe, alarmy pożarowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, 
urządzenia elektryczne do dozorowania, wideofony, kamery 
wideo zespolone z magnetofonem, zegary kontrolne, wagi, 
wagi pomostowe, liczniki, wodomierze, manometry, czujniki 
ciśnienia, wskaźniki ciśnienia w zaworach, 11 urządzenia 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, 
chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz 
instalacje sanitarne, urządzenia do oświetlania, lampy elek-
tryczne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, 
lampy solarne, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, 
urządzenia do filtrowania wody, mieszalniki, instalacje 
do ogrzewania wody, instalacje do schładzania wody, urzą-
dzenia nawadniające, urządzenia do ujęcia wody, armatura 
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewo-
dów wodnych lub gazowych, armatura bezpieczeństwa 
do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, urządzenia 
i instalacje do zmiękczania wody, instalacje wodociągowe, 
instalacje do dystrybucji wody, zbiorniki ciśnieniowe wody, 
kolumny destylacyjne, wieże rafineryjne do destylacji, rozpy-
lacze, generatory gazu, urządzenia do oczyszczania gazu, 
aparatura do dezodoryzacji nie do użytku osobistego, apara-
tura do dezynfekcji, aparatura do oczyszczania oleju, urzą-
dzenia do oczyszczania ścieków, instalacje do oczyszczania 
wód ściekowych, zawory kanalizacyjne, zawory mieszalniko-
we do przewodów wodociągowych, zawory regulujące po-
ziom w zbiornikach, części instalacji sanitarnych, wymienniki 
ciepła nie będące częściami maszyn, rekuperatory ciepła, 
kolektory słoneczne, piece, piece mikrofalowe do celów 
przemysłowych, armatura do pieców, pompy cieplne, apara-
tura i instalacje chłodnicze, instalacje i urządzenia do klima-
tyzacji, wyciągi, wyciągi wentylacyjne, aparatura do wentyla-
cji, filtry jako części instalacji domowych lub przemysłowych, 
filtry do wody pitnej, filtry powietrza do klimatyzacji, części 
do instalacji zawartych w tej klasie, 17 kauczuk, gutaperka, 
guma, azbest, mika i gotowe wyroby i półfabrykaty z tych 
materiałów zawarte w tej klasie, tworzywa sztuczne w for-
mie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełnia-
jące, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury ela-
styczne niemetalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, 
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, as-
falt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, po-
mniki niemetalowe, konstrukcje niemetalowe dla budownic-
twa, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, 
okładziny niemetalowe dla budownictwa, płytki ścienne 
niemetalowe dla budownictwa, elementy wykończeniowe 
budowlane niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budow-
nictwa, ścianki szczelne niemetalowe, przewody ciśnieniowe 
niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych, rury wodociągowe niemetalowe, 
rury drenażowe niemetalowe, zawory wodociągowe nieme-
talowe i nie z tworzyw sztucznych, zawory przewodów dre-
nażowych niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorni-
ki niemetalowe, zbiorniki murowane, baseny kąpielowe, 
kabiny kąpielowe niemetalowe, słupy niemetalowe dla linii 
elektroenergetycznych, dźwigary niemetalowe, pawilony 
targowe, altany, drewno budowlane, drewno użytkowe, 
rusztowania niemetalowe, szalunki do betonu niemetalowe, 
37 usługi budowlane, usługi montażowe, montaż rusztowań, 
usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji przemysło-
wych, budownictwo przemysłowe, budowa pawilonów 
i sklepów targowych, budowa sieci telekomunikacyjnych, 
energetycznych i oświetleniowych, budowa i konserwacja 



Nr  ZT12/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 11

rurociągów, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadnia-
nia, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalo-
wanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy urządzeń dla 
chłodnictwa, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimaty-
zacyjnych, montaż instalacji sanitarnych, montaż urządzeń 
kuchennych, instalowanie drzwi i okien, montaż i naprawy 
instalacji grzewczych, montaż i naprawa instalacji alarmo-
wych przeciwpożarowych, instalowanie i naprawa alarmów 
przeciwwłamaniowych, zabezpieczanie budynków przed 
wilgocią, budowa ujęć wody, budowa stacji uzdatniania 
wody, budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, bu-
dowa przepompowni, budowa basenów, dezynfekcja, 
czyszczenie i naprawa kotłów, wiercenie studni, układanie 
nawierzchni drogowych, oczyszczanie dróg, malowanie i na-
prawy znaków, konserwacja i naprawy maszyn, odnawianie 
dzieł sztuki, konserwacja basenów, czyszczenie basenów, 
zabezpieczanie pojazdów przed korozją, wynajem sprzętu 
budowlanego, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn 
do czyszczenia, nadzór budowlany, 39 transport, pakowanie 
i składowanie towarów, zaopatrywanie w wodę, dystrybucja 
wody, dystrybucja energii, informacja o transporcie, magazy-
nowanie, składowanie, przewożenie ładunków, transport 
i wyładunek odpadów, 40 obróbka metali, odlewanie metali, 
powlekanie metali, galwanizacja, anodowanie, kadmowanie, 
polerowanie, usługi w zakresie spawania i lutowania, wytwa-
rzanie energii, spalanie śmieci i odpadków, niszczenie odpa-
dów, unieszkodliwianie odpadów, odkażanie materiałów 
niebezpiecznych, recykling odpadów i odpadków, sortowa-
nie odpadów i surowców wtórnych, przetwarzanie ropy naf-
towej, rafinacja, dezodoryzacja powietrza, oczyszczanie 
powietrza, odświeżanie powietrza, uzdatnianie wody, kon-
serwowanie napojów i żywności, ścinanie i przycinanie 
drzew, 42 inżynieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne, 
prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, badania tech-
niczne, badania w dziedzinie mechaniki, badania chemiczne, 
badania bakteriologiczne, badania geologiczne, badania 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo 
w zakresie materiałoznawstwa, doradztwo w zakresie plano-
wania zużycia energii, doradztwo w zakresie utylizacji odpa-
dów, opracowywanie projektów technicznych, projektowa-
nie ujęć wody, projektowanie stacji uzdatniania wody, 
projektowanie technologii uzdatniania wody, projektowa-
nie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowanie 
oczyszczalni ścieków, projektowanie basenów miejskich, 
projektowanie instalacji basenowych, projektowanie tere-
nów zielonych, projektowanie aquaparków.

(210) 478210 (220) 2017 10 25
(731) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) 

(531) 26.01.01, 26.04.01, 26.04.10, 26.04.04
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, artykuły piśmiennicze, 
materiały drukowane, grafiki, plakaty, pocztówki, reprinty, 
nadruki, albumy, albumy na zdjęcia, zdjęcia, zakładki do ksią-

żek, kalendarze, zeszyty, notesy, notatniki, papiery opakun-
kowe, czasopisma, wydawnictwa, książki, katalogi, infor-
matory, podręczniki, poradniki, druki, gazety, mapy, w tym 
mapy edukacyjne, komiksy, książeczki edukacyjne, materiały 
edukacyjne z papieru, kartonu i tektury, pudełka kartono-
we, naklejki, papierowe miarki do wzrostu dzieci, chusteczki 
i ręczniki papierowe, modele trójwymiarowe z papieru, kar-
tonu lub tektury do celów edukacyjnych, 28 puzzle, puzzle 
3D, gry, w tym gry dla dzieci, gry-łamigłówki, gry planszo-
we, gry elektroniczne, gry logiczne, karty do gry, układanki, 
układanki edukacyjne, zabawki, zabawki edukacyjne, maty 
edukacyjne dla dzieci, zabawki w postaci miarek wzrostu dla 
dzieci, maskotki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe, 
w tym piłki do gry, deskorolki, balony do zabawy, latawce 
do zabawy, bańki mydlane do zabawy, zabawki w postaci 
modeli edukacyjnych do składania, figurki do zabawy, figurki 
edukacyjne do zabawy, hulajnogi-zabawki.

(210) 478271 (220) 2017 10 26
(731) FRIGO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żnin
(540) Frigo Express

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 35 usługi reklamowe, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, 
czynności biurowe, pośrednictwo w zakresie wypożyczania 
i wynajmu komór chłodniczych i mrożących, agencje odpra-
wy celnej, usługi związane z formalnościami importowymi 
i eksportowymi, 39 usługi transportowe, pakowanie i prze-
chowywanie towarów, wynajem i wypożyczanie (w imieniu 
i dla osób trzecich) komór chłodniczych i mrożących oraz 
powierzchni magazynowych, przechowywanie żywności 
(łatwo się psującej i innej) w celu promowania utrzymania 
jej jakości oraz okresu przydatności do spożycia, ładowanie 
i rozładowanie towarów, transport, przechowywanie, trans-
port i dystrybucja (dostawa) towarów, pakowanie i prze-
pakowywanie towarów, transport towarów (schłodzonych 
i innych), usługi pośrednictwa transportowego, usługi po-
średnictwa morskiego, fracht, przesyłanie i przewóz, 42 usłu-
gi w zakresie nauki i technologii oraz usługi w dziedzinie ba-
dań i projektowania związane z nimi, analiza przemysłowa 
oraz usługi badawcze, kontrola jakości i inspekcja, inspekcja 
i testowanie łatwo psujących się towarów, inspekcja i testo-
wanie towarów weterynaryjnych, kontrola jakości towarów 
weterynaryjnych.

(210) 478273 (220) 2017 10 26
(731) SZCZEŚNIAK RAFAŁ, Warszawa
(540) KOLA napój gazowany o smaku KOLA
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(531) 01.15.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje gazowane, napoje bezalkoholowe.

(210) 478555 (220) 2017 11 02
(731) MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH 

COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa

(540) MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH 
COPERNICUS PRZEDSTAWIA CRAFT DISTILLERY 
BIMBER { Moonshine Vodka} MANUFAKTURA 
ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19, 25.01.06, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.16, 26.01.18, 07.01.14

(510), (511) 33 wódka.

(210) 478878 (220) 2017 11 13
(731) LIANGWU HUANG, Jabłonowo
(540) ROSSE LINE

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 26.11.13
(510), (511) 25 kurtki.

(210) 478979 (220) 2017 11 14
(731) GRUPA AMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) AMB GRUPA

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 35 usługi porównywania cen, oferowanie w me-
diach produktów dla handlu detalicznego, doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 
reklama, reklama telewizyjna, reklama radiowa, marketing, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, administracyjne 
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, zarządzanie 
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promo-
cyjnymi, zarządzanie firmą na rzecz osób trzecich, zarzą-
dzanie aktywami, majątkiem, nieruchomościami, udziałami, 
zarządzanie portfolio.

(210) 478986 (220) 2018 01 04
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków

(540) AMIVAL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób 
sercowo - naczyniowych, preparaty farmaceutyczne do le-
czenia nadciśnienia tętniczego.

(210) 478987 (220) 2018 01 04
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) AMIVALD
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób 
sercowo - naczyniowych, preparaty farmaceutyczne do le-
czenia nadciśnienia tętniczego.

(210) 479023 (220) 2017 11 15
(731) OFENBACH s.r.o., Třinec, CZ
(540) look food
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, ją-
dra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mię-
so, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, 
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 30 kawa, herbata, 
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka 
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, 
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, sub-
stytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błon-
nik, zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo 
bezglutenowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz 
ziarna nie ujęte w innych klasach, zioła nieprzetworzone, 
świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny naturalne, 
słód, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bez-
alkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa, soki wa-
rzywne, piwo, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, 
za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line) 
oraz sprzedaży wysyłkowej i katalogowej następujących 
towarów: dodatki dietetyczne, suplementy żywnościowe, 
prebiotyki, odżywcze suplementy diety, żywność dla diet 
medycznych, mineralne suplementy diety, suplementy diety 
dla ludzi, suplementy diety do celów weterynaryjnych, pre-
paraty dietetyczne, preparaty dietetyczne dla dzieci, nutra-
ceutyki do stosowania jako suplement diety, preparaty wita-
minowe w postaci suplementów diety, suplementy diety dla 
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, napoje 
z dodatkami dietetycznymi, żywność dla diabetyków, diete-
tyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów 
niemedycznych, oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, 
jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mię-
so, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, 
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, kawa, herbata, 
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka 
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, 
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, sub-
stytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik, 
zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglu-
tenowe, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, zioła 
nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, 
rośliny naturalne, słód, wody mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owo-
cowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda 
kokosowa, soki warzywne, piwo, administrowanie sprzeda-
żą, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie 
sklepów detalicznych, usługi programów lojalnościowych, 
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motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie programami 
lojalnościowymi, usługi handlu elektronicznego, mianowi-
cie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprze-
daży, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, 
przez sklepy on-line, usługi importowo - eksportowe, usługi 
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprze-
daży produktów i świadczenia usług, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
dostarczanie informacji handlowych, pośrednictwo w kon-
traktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, usługi doradcze 
dotyczące promocji sprzedaży, reklama, reklama radiowa, 
telewizyjna i prasowa, reklama na stronach internetowych, 
promocja sprzedaży, pokazy towarów do celów promocyj-
nych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajmo-
wanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych.

(210) 479103 (220) 2017 11 17
(731) ŻELAZNY DARIUSZ, Kraków
(540) Krakowbooking.com ONLINE TOUR RESERVATION

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.15
(510), (511) 39 usługi biura turystycznego, usługi agencji 
turystycznej, usługi pilotów wycieczek i przewodników tu-
rystycznych, rezerwacja i organizowanie wypraw, rejsów, 
podróży, podróży biznesowych, wycieczek, zwiedzania tu-
rystycznego, w tym także powyższych z przewodnikiem, 
organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem 
miasta, organizowanie i rezerwowanie wycieczek jedno-
dniowych, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur tury-
stycznych, planowanie i rezerwowanie podróży i transportu 
za pomocą środków elektronicznych, informacja turystyczna, 
udostępnianie informacji turystycznych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, udzielanie informacji turystom 
związanych z wyprawami i zwiedzaniem, doradztwo w za-
kresie turystyki i podróży, organizowanie i rezerwacja trans-
portu drogą lądową, morską i powietrzną, usługi agencyjne 
w zakresie organizowania transportu osób, usługi agencji 
transportowej w zakresie organizowania transportu towa-
rów, wydawanie biletów na podróż, prowadzenie i udostęp-
nianie parkingów, miejsc parkingowych oraz usługi związane 
z parkowaniem samochodów, usługi w zakresie odprowa-
dzania samochodów na parking, rezerwacja miejsc parkin-
gowych, w tym miejsc parkingowych przy lotniskach, usługi 
komunikacji wahadłowej dla pasażerów pomiędzy parkinga-
mi a dworcami, portami. lotniskami, w tym pomiędzy par-
kingami lotnisk a lotniskami, usługi organizowania podróży 
z i do hotelu lub innego miejsca tymczasowego zakwatero-
wania, usługi w zakresie transportu, przenoszenia i przewozu 
bagażu, usługi odbierania bagażu, usługi przechowywania 
bagażu, usługi odprawiania bagażu, usługi czarterowania po-
jazdów lądowych, wodnych i powietrznych, usługi wynajmo-
wania pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych, usługi 
rezerwowania wynajmu pojazdów, usługi rezerwowania 
transportu lub zwiedzania pojazdami, usługi wynajmu koni 
i pojazdów zaprzęgowych, w tym konnych, do transportu, 
usługi planowania tras, usługi informacji, rezerwacji i pośred-

nictwa w zakresie transportu towarów, bagażu i osób, usługi 
wypożyczania skafandrów dla nurków, 41 organizacja, obsłu-
ga i przeprowadzanie konferencji, kongresów, sympozjów, 
zjazdów, seminariów szkoleniowych, kursów, warsztatów, 
wydarzeń kulturalnych, wydarzeń o charakterze religijnym, 
wydarzeń i zawodów sportowych i rekreacyjnych, organi-
zacja, obsługa i przeprowadzanie widowisk, przedstawień 
na żywo, organizacja, obsługa i przeprowadzanie degustacji 
wina lub innych alkoholi do celów rozrywkowych, organiza-
cja, obsługa i przeprowadzanie degustacji wina lub innych 
alkoholi do celów edukacyjnych, doradztwo w zakresie pla-
nowania imprez specjalnych, usługi rozrywkowe świadczone 
przez hotele, usługi kabaretów, dyskotek, klubów nocnych, 
organizacja aktywności sportowych, kulturalnych, edukacyj-
nych lub atrakcji na obozach letnich, organizowanie obozów 
wakacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych, plenerowych, 
organizacja kursów językowych, usługi rezerwacji, sprzedaży 
i dystrybucji miejsc, biletów i wejściówek na wydarzenia kul-
turalne, religijne, rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne, usługi 
rezerwacji, dystrybucji i sprzedaży biletów uprawniających 
do wstępu do miejsc kultu, muzeów, miejsc historycznych 
i do innych obiektów o charakterze turystycznym, usługi 
w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, rezer-
wowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, rezerwowa-
nie obiektów i sprzętu do ćwiczeń fizycznych, rezerwowanie 
obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 
usługi wynajmu koni w celach sportowych i do rekreacji, 
usługi wynajmu pojazdów zaprzęgowych, w tym konnych, 
w celach sportowych i do rekreacji, usługi prowadzenia 
wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, przeprowa-
dzanie wycieczek z przewodnikiem po jaskiniach do celów 
edukacyjnych, przeprowadzanie wycieczek z przewodni-
kiem po miejscach o wartości kulturowej do celów eduka-
cyjnych, usługi przewodników myśliwskich, usługi publiko-
wania przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów 
miast online i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, 
publikowanie katalogów dotyczących turystyki, publikowa-
nie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi wydawni-
cze, w tym usługi wydawnicze za pośrednictwem środków 
skomputeryzowanych, wydawanie biuletynów, czasopism, 
gazet, katalogów, książek, prospektów, w tym w postaci 
elektronicznej, organizacja, obsługa i przeprowadzanie kur-
sów szkoleniowych w zakresie planowania strategicznego 
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, 
prowadzenie kursów edukacyjnych związanych z branżą 
turystyczną, 43 usługi biura turystycznego związane z rezer-
wacją zakwaterowania tymczasowego, świadczenie usług in-
formacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych 
oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowa-
nia dla podróżnych, rezerwowanie i wynajmowanie miejsc 
noclegowych, usługi hoteli, hosteli, woteli, boteli, zajazdów, 
pensjonatów, kempingów i innych miejsc tymczasowego 
zakwaterowania, usługi gospodarstw agroturystycznych 
zawarte w tej klasie, zapewnianie czasowego wynajmu po-
wierzchni biurowej, rezerwacja i wynajmowanie miejsc tym-
czasowego zakwaterowania, w tym w hotelach, kwaterach, 
pensjonatach, domach turystycznych, motelach, gospodar-
stwach agroturystycznych, SPA, rezerwacja i zapewnienie 
tymczasowego zakwaterowania w mieszkaniach, domach, 
pokojach, studiach, domkach kempingowych, domach lub 
chatach bez obsługi, bungalowach, schroniskach młodzie-
żowych i górskich, rezerwacja i zapewnienie tymczasowego 
zakwaterowania w obiektach takich, jak: domy studenckie, 
internaty, bursy szkolne, hotele robotnicze, bloki mieszkal-
ne, domy pielgrzyma, rezerwacja miejsc na kempingach 
i polach namiotowych, dokonywanie rezerwacji restauracji, 
dokonywanie rezerwacji posiłków, organizowanie posiłków 
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w hotelach, hotelowe usługi kateringowe, usługi w zakresie 
prowadzenia restauracji, kawiarni, baru, usługi kateringowe, 
udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w ho-
telach, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego 
w hostelach, wotelach, botelach, zajazdach, pensjonatach, 
na kempingach i w innych miejscach tymczasowego za-
kwaterowania, informacja na temat hoteli i innych miejsc 
tymczasowego zakwaterowania, wycena zakwaterowania 
w hotelach i innych miejscach tymczasowego zakwatero-
wania, usługi w zakresie rezerwacji hotelowej wykonywane 
na rzecz osób trzecich, elektroniczne usługi informacyjne 
związane z hotelami i innymi miejscami tymczasowego za-
kwaterowania, informacja na temat miejsc oferujących po-
siłki, wyżywienie lub usługi kateringowe, usługi organizacji 
przyjęć weselnych, w tym w zakresie zapewnienia miejsca 
oraz żywności i napojów, wypożyczanie krzeseł, stołów, bie-
lizny stołowej i zastawy stołowej.

(210) 479208 (220) 2017 11 20
(731) KALINOWSKI JAN, Bielsko-Biała
(540) BI BA VODKA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.25, 17.02.02, 01.15.19
(510), (511) 33 wódka.

(210) 479295 (220) 2017 11 22
(731) KACZOR ANDRZEJ ARWENA ON-LINE, Kraków
(540) ego

(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 18 aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki, etui 
na banknoty, etui na krawaty, etui na wizytówki, etui na klu-
cze, etui na karty kredytowe, etui, futerały na dokumenty, ko-
pertówki, kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kufry, pasy, pa-
ski, plecaki, pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, 
saszetki, teczki, tornistry, torby, torebki, torebki damskie, to-
rebki do noszenia przy pasku, torebki noszone na biodrach.

(210) 479583 (220) 2017 11 30
(731) GAWIŃSKI ANTONI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO 

DRZEWNE JAWOR, Nowe Miasto Lubawskie

(540) 220 LUXURY nowy wymiar podłogi

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

(210) 479591 (220) 2017 11 30
(731) DRIVEBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) drivebox

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia nawigacyjne GPS, urządzenia sys-
temu GPS, oprogramowanie komputerowe do globalnych 
systemów pozycyjnych [GPS], mobilne aplikacje, aplikacje 
komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, po-
bieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania da-
nymi, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji 
i baz danych, oprogramowanie komputerowe do mobilnych 
aplikacji umożliwiające interakcje i łączenie pomiędzy po-
jazdami i urządzeniami mobilnymi, aplikacje komputerowe 
do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, 
urządzenia do śledzenia pojazdów, systemy do śledzenia 
pojazdów, 35 usługi przetwarzania danych online, 37 udzie-
lanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycz-
nych, instalacja urządzeń elektrycznych, usługi informacyjne 
i doradcze związane z naprawą pojazdów, usługi doradcze 
w zakresie naprawy pojazdów silnikowych, 39 usługi lokali-
zacji pojazdów, usługi doradztwa związane ze śledzeniem 
towarów podczas transportu [informacje dotyczące trans-
portu], śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub 
ładunku przy użyciu komputera lub systemów globalnego 
pozycjonowania [informacja o transporcie], usługi w zakresie 
nawigacji GPS, 42 instalacja i dostosowanie na zamówienie 
aplikacji oprogramowania komputerowego, umożliwianie 



Nr  ZT12/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 15

tymczasowego użytkowania oprogramowania kompute-
rowego online, nie do pobrania, do użytku w aplikacjach 
do monitorowania nadawania, 45 usługi lokalizowania skra-
dzionych pojazdów, śledzenie skradzionych przedmiotów.

(210) 479592 (220) 2017 11 30
(731) DRIVEBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) drivebox.co

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia nawigacyjne GPS, urządzenia sys-
temu GPS, oprogramowanie komputerowe do globalnych 
systemów pozycyjnych [GPS], mobilne aplikacje, aplikacje 
komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, po-
bieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania da-
nymi, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji 
i baz danych, oprogramowanie komputerowe do mobilnych 
aplikacji umożliwiające interakcje i łączenie pomiędzy po-
jazdami i urządzeniami mobilnymi, aplikacje komputerowe 
do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, 
urządzenia do śledzenia pojazdów, systemy do śledzenia 
pojazdów, 35 usługi przetwarzania danych online, 37 udzie-
lanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycz-
nych, instalacja urządzeń elektrycznych, usługi informacyjne 
i doradcze związane z naprawą pojazdów, usługi doradcze 
w zakresie naprawy pojazdów silnikowych, 39 usługi lokali-
zacji pojazdów, usługi doradztwa związane ze śledzeniem 
towarów podczas transportu [informacje dotyczące trans-
portu], śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub 
ładunku przy użyciu komputera lub systemów globalnego 
pozycjonowania [informacja o transporcie], usługi w zakresie 
nawigacji GPS, 42 instalacja i dostosowanie na zamówienie 
aplikacji oprogramowania komputerowego, umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania kompute-
rowego online, nie do pobrania, do użytku w aplikacjach 
do monitorowania nadawania, 45 usługi lokalizowania skra-
dzionych pojazdów, śledzenie skradzionych przedmiotów.

(210) 479734 (220) 2017 12 05
(731) WOŁCZYŃSKA MONIKA KANCELARIA BIEGŁEGO 

REWIDENTA MAGNET, Kraków
(540) KM KANCELARIA MAGNET AUDYT DORADZTWO 

WYCENY

(531) 26.03.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 przygotowywanie list płac, zeznań po-
datkowych, analiza kosztów, sporządzanie prognoz eko-
nomicznych, wycena działalności handlowej, doradztwo 
specjalistyczne w sprawach organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, ekspertyzy w zakresie działalności handlowej 
i gospodarczej, agencja reklamowa, doradztwo w zakresie 
organizacji i informatyzacji rachunkowości, pomoc w zarzą-
dzaniu, administrowaniu i prowadzeniu działalności gospo-

darczej lub handlowej, usługi związane reprezentowaniem 
interesów osób trzecich, rachunkowość, doradztwo podat-
kowe, sporządzanie zeznań podatkowych, pomoc w postę-
powaniu przed organami podatkowymi, prowadzenie ksiąg 
rachunkowych, podatkowych i pozostałych urządzeń księ-
gowych, sporządzanie sprawozdań statystycznych, obsługa 
podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia spraw 
pracowniczych, rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecz-
nych i zdrowotnych w zakresie rozliczeń z ZUS i funduszów 
emerytalnych, pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw i ich li-
kwidacji, pozostałe usługi doradcze i księgowe zawarte w tej 
klasie, usługi w zakresie rekrutacji personelu, pośrednictwo 
w poszukiwaniu pracy i personelu, usługi wynajmu persone-
lu - leasing pracowników, prowadzenie komputerowych baz 
danych i udostępnianie informacji zawartych w tych bazach, 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, wprowadza-
nie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworze-
nia marki, wycena znaków towarowych, 36 badanie spra-
wozdań finansowych, doradztwo podatkowe, prowadzenie 
postępowania likwidacyjnego i upadłościowego, doradz-
two w sprawach finansowych, wycena finansowa dla celów: 
ubezpieczeniowych, bankowych, podatkowych, ekspertyzy 
dla celów fiskalnych w tym ekonomiczno - finansowe, do-
radztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, pośrednictwo w zakresie obrotu nieru-
chomościami, wycena nieruchomości, administrowanie nie-
ruchomościami, 45 usługi opracowywania ekspertyz i opinii 
prawno - ekonomicznych, ekspertyz i opinii z zakresu prawa 
finansowego, podatkowego, prawa ubezpieczeń, prawa pra-
cy oraz analiz prawno - ekonomicznych, prawno - finanso-
wych, prawno - podatkowych zakończonych raportami.

(210) 479812 (220) 2017 12 07
(731) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, 

Lublin
(540) IMAGERY REH
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do rehabilitacji i fi-
zjoterapii, 44 usługi rehabilitacji funkcji motorycznych, udo-
stępnienie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej 
i fizycznej.

(210) 479820 (220) 2017 12 07
(731) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, 

Lublin
(540) IMAGERY GYM
(510), (511) 10 urządzenia treningowe sterowane kompu-
terowo do użytku terapeutycznego, 44 usługi treningu oraz 
diagnozy wyobraźni motorycznej.

(210) 479843 (220) 2017 12 07
(731) DUDEK MARCIN DUDEK, Łęczna
(540) GB GRUBA BUŁA
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(531) 27.05.01
(510), (511) 29 potrawy z mięsem, kanapki z mięsem, ham-
burgery, 35 sprzedaż napojów i żywności, sprzedaż dań 
gotowych, w tym dań z mięsem, hamburgerów, usługi 
w zakresie sprzedaży towarów towarzyszących żywności, 
w tym opakowań na żywność, naczyń, sztućców, naczyń 
i sztućców jednorazowego użytku, tacek, serwetek, doradz-
two w zakresie franczyzy, usługi reklamowe w zakresie usług 
gastronomicznych, 43 usługi gastronomiczne, wytwarzanie 
gotowych posiłków i dań, w tym hamburgerów, catering, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, usługi barów, kawiarni, restauracji, barów 
szybkiej obsługi i pozostałe usługi gastronomiczne.

(210) 480003 (220) 2017 12 11
(731) HAFEZI-CHOJECKA MAGDALENA CENTRUM 

PODOLOGICZNE, Łódź
(540) Centrum Podologiczne

(531) 02.09.19, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki w postaci kremów, ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki w formie żeli, kosme-
tyki w postaci płynów, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
dezodoranty do stóp, mydła przeciwpotowe do stóp, nie-
lecznicze kremy do stóp, peeling do stóp, nielecznicze bal-
samy do stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, 
5 pudry na grzybicę stóp, leczniczy puder do stóp, lecznicze 
kremy i balsamy do stóp, środki lecznicze przeciw poceniu 
się stóp, mieszaniny farmaceutyczne, kremy farmaceutyczne, 
preparaty farmaceutyczne, farmaceutyczne substancje der-
matologiczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, 
farmaceutyczne produkty dermatologiczne, preparaty far-
maceutyczne do leczenia alergii, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, farmaceutyczne płyny do skóry, kremy 
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, 35 reklama, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, doradztwo 
i pomoc w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządza-
nia działalnością gospodarczą, marketing, czynności biuro-
we, usługi sekretarskie, sprzedaż mebli, szafek, urządzeń, 
wyrobów tekstylnych, sprzedaż żywności, sprzętu oświetle-
niowego, sprzedaż wysyłkowa kosmetyków, dezodorantów, 
mydeł, kremów, balsamów, preparatów do pielęgnacji stóp, 
mieszanin i preparatów farmaceutycznych, kremów farma-
ceutycznych, substancji i produktów dermatologicznych, 
płynów do skóry, 41 organizowanie, prowadzenie i obsłu-
ga konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów, szkoleń, 
kursów, seminariów, imprez edukacyjnych, organizowanie 
wystaw edukacyjnych, kursy korespondencyjne, kształce-
nie dorosłych, nauczanie i kształcenie praktyczne, edukacja, 
informacja o edukacji, kluby promujące zdrowy styl życia, 
kluby zdrowia, e-learning, organizowanie akcji i imprez kul-
turalno-oświatowych, propagowanie i rozpowszechnianie 
w społeczeństwie wiedzy o możliwościach i sposobach nie-
sienia pomocy innym, siłownia, 44 salony piękności i usługi 
kosmetyczne, manicure, pedicure, masaż, solarium, tatuowa-
nie, fizykoterapia, fizjoterapia, hydroterapia, kliniki medycz-
ne, kliniki prywatne, lecznice, salony odnowy biologicznej, 
kliniki i usługi rehabilitacyjne, medycyna niekonwencjonalna 
- leczenie niekonwencjonalnymi metodami, akupunktura, 
odnowa medyczna, usługi saun, aromaterapia, usługi łaźni 

tureckich, usługi łaźni kabinowych, hydromasaże, krioterapia, 
spa, chirurgia plastyczna, laseroterapia, stylizacja paznokci, 
opieka zdrowotna, leczenie stóp, konsultacje medyczne.

(210) 480068 (220) 2017 12 13
(731) JANUSIK MAŁGORZATA, Jasień
(540) mily

(531) 26.01.01, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do użytku 
jako interfejs programowania aplikacji (API) do urządzeń 
mobilnych takich jak telefony komórkowe oraz komputery 
tabletowe, pozwalające na świadczenie usług online w za-
kresie tworzenia sieci kontaktów społecznych, wyszukiwa-
nia, ładowania, pobierania, uzyskiwania dostępu i zarządza-
nia danymi, oprogramowanie komputerowe pozwalające 
na ładowanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu, wysyłanie, 
wyświetlanie, znakowanie, blogowanie, transmisję strumie-
niową, wysyłanie hiperłączy, dzielenie się lub jakiekolwiek 
inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji 
za pośrednictwem sieci komputerowych i łącznościowych, 
35 usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne, rynkowe 
badania i usługi informacyjne, promowanie towarów i usług 
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, 
usługi reklamy charytatywnej, mianowicie propagowanie 
świadomości społecznej w zakresie działalności charyta-
tywnej, filantropijnej, ochotniczej, społecznej i na rzecz spo-
łeczności lokalnej i działalności humanitarnej, dostarczanie 
informacji dotyczących produktów z przeszukiwalnych 
indeksów i baz danych zawierających informacje, w tym 
teksty, dokumenty elektroniczne, bazy danych, grafiki i in-
formacje audiowizualne, z sieci komputerowych i komuni-
kacyjnych, 38 usługi telekomunikacyjne, umożliwianie do-
stępu do baz danych komputerowych, elektronicznych oraz 
on-line, usługi telekomunikacyjne, mianowicie elektronicz-
na transmisja danych, wiadomości i informacji, udostępnia-
nie forów online do rozmów na tematy zainteresowań ogól-
nych, udostępnianie internetowych łączy komunikacyjnych, 
przenoszących użytkownika witryny internetowej na inne 
lokalne i światowe strony internetowe, udzielanie dostępu 
do stron osób trzecich za pośrednictwem uniwersalnego 
loginu, udostępnianie chat-roomów i elektronicznych tablic 
ogłoszeń online, usługi w zakresie transmisji audio, tekstu 
i wideo przez komputerowe lub inne sieci komunikacyj-
ne, mianowicie ładowanie, zamieszczanie, wyświetlanie, 
znakowanie i elektroniczna transmisja danych, informacji, 
audio i obrazów wideo, świadczenie usługi sieci online 
umożliwiającej użytkownikom transfer danych o swojej 
tożsamości oraz dzielenie się danymi o swojej tożsamości 
z i na wielu stronach internetowych, umożliwianie dostępu 
do komputerowych baz danych w zakresie tworzenia sie-
ci społecznych, zapoznawania nowych osób, udostępnia-
nie komputerowych, elektronicznych i online baz danych 
do użytku rozrywkowego, rekreacyjnego i rozrywkowego 
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w dziedzinie rozrywki i w dziedzinie grup zainteresowań 
drugorzędnych, uniwersyteckich, towarzyskich i społecz-
nych, umożliwianie dostępu do komputerowych baz da-
nych on-line w zakresie przedstawiania osób oraz portali 
społecznościowych, 41  usługi dzielenia się zdjęciami i wi-
deo w celach rozrywkowych, publikowanie dzienników 
elektronicznych i dzienników sieciowych zawierających 
treści stworzone lub określone przez użytkowników, usłu-
gi w zakresie publikacji elektronicznych dla osób trzecich, 
dostarczanie informacji z dziedziny wiadomości, spraw 
kulturalnych i akademickich z przeszukiwalnych indeksów 
i baz danych zawierających informacje, w tym teksty, do-
kumenty elektroniczne, bazy danych, grafiki i informacje 
audiowizualne, z sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
42 usługi komputerowe, mianowicie tworzenie społeczno-
ści wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników, w celu 
organizowania grup i imprez, uczestniczenia w dyskusjach 
oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, bizneso-
wych i społecznościowych, usługi internetowego dostawcy 
aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające 
lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję stru-
mieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie 
hiperłączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie 
mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem 
sieci łącznościowych, 45 usługi w zakresie tworzenia sieci 
społecznych, dostarczanie informacji dotyczących spraw 
społecznych i politycznych z przeszukiwalnych indeksów 
i baz danych zawierających informacje, w tym teksty, doku-
mentów elektronicznych, baz danych, grafik i informacji au-
diowizualnych, z sieci komputerowych i komunikacyjnych.

(210) 480069 (220) 2017 12 13
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE QUATTRO 

GRABARA JANIK SPÓŁKA JAWNA, Praszczyki
(540) SoloFemme

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 26.13.25
(510), (511) 18 aktówki, etui na klucze, etui na karty, kuferki, 
kuferki na kosmetyki bez zawartości, parasole, parasolki, ple-
caki, portfele, portmonetki, sakwy i sakiewki ze skóry, siatki 
na zakupy, teczki szkolne, tornistry szkolne, torby podróżne, 
torby plażowe, torby turystyczne, torby na zakupy, torebki, 
walizki, kopertówki (małe torebki), kosmetyczki, 25 obuwie 
z tworzyw naturalnych i sztucznych, buty, cholewki do bu-
tów, obcasy do obuwia, czubki do obuwia, paski do obuwia, 
paski jako odzież, obuwie, obuwie ze skóry, nakrycia głowy, 
odzież, odzież ze skóry, rękawiczki jako odzież, 35 agencje 
importowo-eksportowe, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych jako próbki druki prospekty broszury, usługi za-
opatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla 
innych przedsiębiorstw, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować te towary w sklepie i hurtowni 
oraz na stronie Internetowej dotyczącej obuwia, części obu-
wia, ubrań, pasków, rękawiczek, toreb, kosmetyczek, parasoli, 
portmonetek.

(210) 480174 (220) 2017 12 15
(731) MAJDAŃSKI PAWEŁ MOONFOX CREATIVE AGENCY, 

Piastów

(540) Moon Fox CREATIVE AGENCY

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, indeksowanie stron in-
ternetowych w celach handlowych lub reklamowych, opty-
malizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, pisanie scenariuszy do ce-
lów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projek-
towanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
ma typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do ce-
lów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi public 
relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
lów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wypożyczanie stoisk handlowych, negocjowanie i rozlicza-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, telemarketing, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednic-
twa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla 
osób trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usłu-
gi w zakresie porównywania cen, zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, impresariat 
w działalności artystycznej, obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, 
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonen-
tów], usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
usługi pośrednictwa w handlu, usługi związane z przenosze-
niem przedsiębiorstw, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie w dzia-
łalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako 
wolni strzelcy, agencje informacji handlowej, analizy kosz-
tów, badania biznesowe, badania rynkowe, badania w za-
kresie biznesu, ekonomiczne prognozy, informacja o działal-
ności gospodarczej, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
przeglądu prasy, wyceny handlowe, 42 analizy systemów 
komputerowych, doradztwu w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, pisanie techniczne, usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, badania naukowe, 
badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, do-
radztwo w zakresie oszczędności energii, prace badawczo-
-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
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projektowanie budowlane, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, do-
radztwo w zakresie projektowania stron internetowych, pro-
jektowanie budowlane, projektowanie mody, projektowanie 
opakowań, projektowanie systemów komputerowych, styli-
zacja [wzornictwo przemysłowe], tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na stronach internetowych 
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi gra-
ficzne, wzornictwo przemysłowe.

(210) 480204 (220) 2017 12 15
(731) ETERNAL EARTH ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SulRock
(510), (511) 1 substancje pochłaniające promieniowanie, 
środki pochłaniające promieniowanie, mieszanki pochła-
niające promieniowanie, substancje chemiczne stosowane 
w neutralizacji substancji radioaktywnych, substancje che-
miczne blokujące promieniowanie magnetyczne, 16 pu-
blikacje drukowane, książki, periodyki, czasopisma, ulotki, 
broszury, druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy-
jątkiem urządzeń), 17 materiały izolacyjne, artykuły i mate-
riały izolacyjne i zabezpieczające, 19 materiały budowlane 
niemetalowe, materiały budowlane z włókien mineralnych, 
ściany obronne z materiałów niemetalowych, beton, siarko-
beton, 42 usługi w zakresie badań, prac badawczych, eks-
pertyz naukowych, technicznych i chemicznych oraz projek-
towania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, 
usługi w zakresie poszukiwań geologicznych, usługi dorad-
cze w zakresie badań, prac badawczych, ekspertyz nauko-
wych, technicznych i chemicznych, projektowania inżynier-
skiego, budowlanego i technologicznego oraz poszukiwań 
geologicznych.

(210) 480365 (220) 2017 12 20
(731) MAZUREK KAMIL, Łaszczów
(540) M

(531) 24.09.01, 27.05.21, 29.01.02
(510), (511) 41 organizowanie konkursów piękności, organi-
zacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowa-
nie konkursów jako edukacja lub rozrywka, rozrywka, wido-
wiska jako rozrywka.

(210) 480383 (220) 2017 12 20
(731) CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) TEAM CONCEPT SPECIAL BUILDINGS

(531) 02.09.23, 21.03.21, 01.01.05, 26.01.16, 24.07.03, 27.05.01
(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, ma-
nekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne 
[przyrządy dydaktyczne], maski do oddychania inne niż 
do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty do an-
ten bezprzewodowych, maszyny i urządzenia do sondowa-
nia, 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 kuloodporna, ogniwa fotoelektryczne, 
ogniwa galwaniczne, osłony azbestowe dla strażaków, pane-
le słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, pasy bez-
pieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposa-
żenia sportowego, pasy ratunkowe, peryskopy, plandeki 
ratownicze, pojazdy straży pożarnej, pompy strażackie, pręd-
kościomierze do pojazdów, 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, regu-
latory napięcia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi 
[w kilometrach] dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi 
[w milach] dla pojazdów, respiratory do filtrowania powie-
trza, respiratory inne niż do sztucznego oddychania, samo-
chody pożarnicze, siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, 
siatki zabezpieczające przed wypadkami, sprzęt do gaszenia 
ognia, sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, 
statki pożarnicze, sygnalizatory akustyczne, sygnalizacja 
świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe niewybuchowe, 
symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, tablice 
rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektrycz-
ność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, ter-
mostaty do pojazdów, tratwy ratunkowe, trzepaczki strażac-
kie, ubiory chroniące przed ogniem, urządzenia diagnostyczne 
- nie do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urzą-
dzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urzą-
dzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do ładowa-
nia akumulatorów elektrycznych, urządzenia do namierzania 
dźwięku [sonometry], urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
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urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządze-
nia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urzą-
dzenia do oddychania pod wodą, urządzenia do odtwarza-
nia dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, 
urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do przetwarza-
nia informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urzą-
dzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wyważania, 
urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia 
GPS, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia nawiga-
cyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia po-
miarowe, urządzenia projekcyjne, urządzenia zawierające 
wizjery optyczne, urządzenia zdalnego sterowania, węże ga-
śnicze, wilgotnościomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory 
ciśnienia], wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wy-
krywacze przedmiotów metalowych stosowane w przemy-
śle lub wojsku, wyłączniki zdalnie sterowane, wyposażenie 
pojazdów strażackich, wysokościomierze, wzmacniacze, ze-
gary kontrolne [czasomierze rejestrujące], 12 ambulanse [ka-
retki pogotowia], amortyzatory do samochodów, amortyza-
tory zawieszenia w pojazdach, alarmy antywłamaniowe 
do pojazdów, autoalarmy, autobusy, autokary, bagażniki 
do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, barki [ło-
dzie], betoniarki [samochody], bieżniki do bieżnikowania 
opon, bieżniki do pojazdów [taśmy zrolowane], bieżniki 
do pojazdów [typu traktorowego], błotniki, błotniki do rowe-
rów, bosaki, haki do łodzi, bufety ruchome, bufory, ciągniki, 
ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki [lory], części 
zamienne do ambulansów, części zamienne do pojazdów 
specjalnych, części zamienne do pojazdów straży pożarnej, 
części zamienne do samochodów policyjnych, części za-
mienne do pojazdów wojskowych, czopy do osi pojazdów, 
dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, drążki 
skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, dulki, dzwonki 
do rowerów, 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, 
przekładnie zębate do pojazdów lądowych, przenośniki 
naziemne [transportery], przerzutki do rowerów, przetwor-
niki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, prze-
woźne silniki parowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy kem-
pingowe [pojazdy], przyczepy motocyklowe boczne, 
przyczepy samochodowe [mieszkalne], przyczepy turystycz-
ne mieszkalne, przyczepy, naczepy, obudowy i części pojaz-
dów mechanicznych inne niż silniki, przykrywy, maski silnika 
do samochodów, ramy do rowerów, resory, sprężyny amor-
tyzujące samochodowe, resory, sprężyny zawieszenia do po-
jazdów, rolety, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, 
rowery, rozprza [żeglarstwo], samochody, samochody kem-
pingowe, samochody osobowe, samochody sportowe, sa-
nie osobowe [pojazdy], sanki nożne, siatki bagażowe do po-
jazdów, siatki do rowerów, siedzenia do pojazdów, silniki 
do pojazdów lądowych, silniki do rowerów, silniki elektrycz-
ne do pojazdów lądowych, silniki napędowe do pojazdów 
lądowych, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, siodeł-
ka do rowerów, siodełka rowerowe lub motocyklowe, skrzy-
nie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie ładunkowe 
wywrotkowe do ciężarówek, skutery, spadochrony, spojlery 
do pojazdów, sprzęgi do pojazdów lądowych, sprzęgła 
do pojazdów lądowych, stery, stojaki do rowerów, stopnie 
nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojaz-
dów, szalupy, szczęki hamulcowe do pojazdów, szprychy 
do rowerów, szprychy kół pojazdów, szyby do pojazdów, 
szyby przednie pojazdów, ślizgacze, środki antypoślizgowe 
do opon samochodowych, śruby napędowe, śruby napędo-
we do łodzi, taczki, taczki bagażowe, tapicerka samochodo-
wa, trycykle, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia an-
tywłamaniowe do pojazdów, urządzenia antypoślizgowe 
do opon pojazdów, urządzenia przeciwodblaskowe do po-
jazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, wały 
napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojaz-
dów, wiosła, wiosła do kajaków, wiosła krótkie, wiosła do ło-
dzi, wiosła rufowe, wojskowe pojazdy transportowe, wolne 
koła do pojazdów 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, 
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wózki transportowe, wózki trójkołowe, wózki transportowe 
trójkołowe, wózki używane do wózki widłowe, wózki wy-
wrotki, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, 
wycieraczki do szyb pojazdów, wycieraczki przednich świa-
teł, wywrotki, zabudowy do pojazdów specjalnych, zabudo-
wy do pojazdów strażackich, zabudowy do pojazdów wojsko-
wych, zabudowy do pojazdów transportowych, zabudowy 
do polewaczek, zabudowy do pojazdów medycznych, zabu-
dowy do pojazdów policyjnych, zaczepy, haki do przyczep 
do pojazdów, zagłówki do siedzeń samochodowych, zapal-
niczki samochodowe, zasłony samochodowe, zderzaki 
do pojazdów, zderzaki samochodowe, zestawy narzędzi 
do reperacji dętek, złącza do pojazdów lądowych, złącza 
do przyczep do pojazdów, żurawiki łodziowe, 35 reklama, 
reklama billboardowa, reklamy za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, re-
klamy telewizyjne, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów 
samochodowych do celów specjalnych, ambulansów, pojaz-
dów straży pożarnej, samochodów policyjnych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna części zamiennych do pojazdów spe-
cjalnych, ambulansów, pojazdów straży pożarnej i samocho-
dów policyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna kontenerów 
do celów specjalnych, prowadzenie komisu z pojazdami, 
prowadzenie salonów samochodowych, 37 czyszczenie po-
jazdów, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamanio-
wych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyj-
nych, konserwacja i naprawa pojazdów, lakierowanie, 
malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych prze-
ciwpożarowych, mycie pojazdów, mycie samochodów, na-
prawa pomp, obsługa i naprawa samochodów, obsługa po-
jazdów, obsługa samochodów powypadkowych [naprawa], 
piaskowanie, polerowanie pojazdów, smarowanie pojazdów, 
usługi stacji obsługi samochodów [tankowanie i obsługa], 
usługi serwisowe dotyczące pojazdów, wulkanizacja opon 
[naprawy], wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów 
przed korozją, zabezpieczanie przed korozją, 42 aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, analizy systemów kom-
puterowych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjno-
-rozwojowe dotyczące pojazdów specjalnych, inżynieria 
techniczna, kalibrowanie, cechowanie [pomiary], kontrola 
jakości, opracowywanie projektów technicznych, prace ba-
dawczo - rozwojowe [dla osób trzecich], testowanie materia-
łów, testowanie pojazdów, testowanie pojazdów specjal-
nych, usługi doradcze w dziedzinie technologii.
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(731) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TAKSÓWKOWE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) MPT TAXI 19191

(531) 16.01.11, 26.11.01, 27.05.01, 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, wydawnic-

twa albumowe, informatory, czasopisma, katalogi, podręcz-
niki, instrukcje, pisma informacyjne, drukowane zapisy mu-
zyczne, śpiewniki, materiały drukowane, broszury, nośniki 
papierowe programów komputerowych, kalendarze, obrazy, 
rysunki, reprodukcje, foldery, 35 usługi reklamowe, również 
za pośrednictwem sieci komputerowych, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, udostępnianie i wynajmowa-
nie powierzchni reklamowych na samochodach w zakresie 
reklamy wizualnej, dźwiękowej, audiowizualnej, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających 
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sieci interneto-
wej, w sklepach i hurtowniach z pojazdami mechanicznymi, 
urządzeniami do zapisywania, odtwarzania, przekazywania 
danych, dźwięku, obrazu, z osprzętem i akcesoriami do tych 
urządzeń, z czasopismami, publikacjami, drukowanymi ma-
teriałami piśmiennymi, artykułami biurowymi, meblami, 
sprzętem telekomunikacyjnym, 36 usługi finansowe związa-
ne z transportem osób, system bezgotówkowego korzysta-
nia z taksówek, przeprowadzanie bezgotówkowych trans-
akcji płatniczych za przejazd taksówkami: karty płatnicze, 
kody, vouchery, 39 usługi taksówkarskie, transport podróż-
nych taksówką, samochodowy transport pasażerski miejski 
i międzymiastowy, rezerwacja podróży, skomputeryzowane 
usługi rezerwacji w zakresie przewozu pasażerów, doradz-
two i konsultacje w zakresie transportu taksówkowego, or-
ganizowanie transportu taksówkowego, świadczenie usług 
w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mo-
bilnych, śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów przy 
użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowa-
nia (informacja o transporcie), wynajmowanie samochodów, 
usługi kurierskie, usługi w zakresie pomocy drogowej (holo-
wanie), usługi parkingowe, usługi transportu samochodo-
wego pasażerskiego i towarowego, transport przedmiotów 
wartościowych, wynajmowanie pojazdów mechanicznych, 
wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie po-
wierzchni magazynowych, wynajmowanie powierzchni 
na salony samochodowe, usługi magazynowani, usługi in-
formacji o transporcie, usługi pośrednictwa w transporcie, 
41 usługi i doradztwo w zakresie publikowania tekstów, two-
rzenia publikacji internetowych, wydawania książek, czaso-
pism, druków, organizowanie konferencji i zjazdów, szkolenia 
kierowców samochodów, zaawansowane szkolenia w pro-
wadzeniu pojazdów dla kierowców samochodów.
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Internet, osprzęt i akcesoria do tych urządzeń, aplikacje 
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go, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji 
umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami 
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i urządzeniami mobilnymi, 16 książki, periodyki, wydawnic-
twa albumowe, informatory, czasopisma, katalogi, podręcz-
niki, instrukcje, pisma informacyjne, drukowane zapisy mu-
zyczne, śpiewniki, materiały drukowane, broszury, nośniki 
papierowe programów komputerowych, kalendarze, obrazy, 
rysunki, reprodukcje, foldery, 35 usługi reklamowe, również 
za pośrednictwem sieci komputerowych, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, udostępnianie i wynajmowa-
nie powierzchni reklamowych na samochodach w zakresie 
reklamy wizualnej, dźwiękowej, audiowizualnej, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających 
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sieci interneto-
wej, w sklepach i hurtowniach z pojazdami mechanicznymi, 
urządzeniami do zapisywania, odtwarzania, przekazywania 
danych, dźwięku, obrazu, z osprzętem i akcesoriami do tych 
urządzeń, z czasopismami, publikacjami, drukowanymi ma-
teriałami piśmiennymi, artykułami biurowymi, meblami, 
sprzętem telekomunikacyjnym, 36 usługi finansowe związa-
ne z transportem osób, system bezgotówkowego korzysta-
nia z taksówek, przeprowadzanie bezgotówkowych trans-
akcji płatniczych za przejazd taksówkami: karty płatnicze, 
kody, vouchery, 39 usługi taksówkarskie, transport podróż-
nych taksówką, samochodowy transport pasażerski miejski 
i międzymiastowy, rezerwacja podróży, skomputeryzowane 
usługi rezerwacji w zakresie przewozu pasażerów, doradz-
two i konsultacje w zakresie transportu taksówkowego, or-
ganizowanie transportu taksówkowego, świadczenie usług 
w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mo-
bilnych, śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów przy 
użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowa-
nia (informacja o transporcie), wynajmowanie samochodów, 
usługi kurierskie, usługi w zakresie pomocy drogowej (holo-
wanie), usługi parkingowe, usługi transportu samochodo-
wego pasażerskiego i towarowego, transport przedmiotów 
wartościowych, wynajmowanie pojazdów mechanicznych, 
wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie po-
wierzchni magazynowych, wynajmowanie powierzchni 
na salony samochodowe, usługi magazynowani, usługi in-
formacji o transporcie, usługi pośrednictwa w transporcie, 
41 usługi i doradztwo w zakresie publikowania tekstów, two-
rzenia publikacji internetowych, wydawania książek, czaso-
pism, druków, organizowanie konferencji i zjazdów, szkolenia 
kierowców samochodów, zaawansowane szkolenia w pro-
wadzeniu pojazdów dla kierowców samochodów.

(210) 480393 (220) 2017 12 21
(731) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TAKSÓWKOWE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) MPT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(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, wydawnic-
twa albumowe, informatory, czasopisma, katalogi, podręcz-
niki, instrukcje, pisma informacyjne, drukowane zapisy mu-
zyczne, śpiewniki, materiały drukowane, broszury, nośniki 

papierowe programów komputerowych, kalendarze, obrazy, 
rysunki, reprodukcje, foldery, 35 usługi reklamowe, również 
za pośrednictwem sieci komputerowych, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, udostępnianie i wynajmowa-
nie powierzchni reklamowych na samochodach w zakresie 
reklamy wizualnej, dźwiękowej, audiowizualnej, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających 
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sieci interneto-
wej, w sklepach i hurtowniach z pojazdami mechanicznymi, 
urządzeniami do zapisywania, odtwarzania, przekazywania 
danych, dźwięku, obrazu, z osprzętem i akcesoriami do tych 
urządzeń, z czasopismami, publikacjami, drukowanymi ma-
teriałami piśmiennymi, artykułami biurowymi, meblami, 
sprzętem telekomunikacyjnym, 36 usługi finansowe związa-
ne z transportem osób, system bezgotówkowego korzysta-
nia z taksówek, przeprowadzanie bezgotówkowych trans-
akcji płatniczych za przejazd taksówkami: karty płatnicze, 
kody, vouchery, 39 usługi taksówkarskie, transport podróż-
nych taksówką, samochodowy transport pasażerski miejski 
i międzymiastowy, rezerwacja podróży, skomputeryzowane 
usługi rezerwacji w zakresie przewozu pasażerów, doradz-
two i konsultacje w zakresie transportu taksówkowego, or-
ganizowanie transportu taksówkowego, świadczenie usług 
w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mo-
bilnych, śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów przy 
użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowa-
nia (informacja o transporcie), wynajmowanie samochodów, 
usługi kurierskie, usługi w zakresie pomocy drogowej (holo-
wanie), usługi parkingowe, usługi transportu samochodo-
wego pasażerskiego i towarowego, transport przedmiotów 
wartościowych, wynajmowanie pojazdów mechanicznych, 
wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie po-
wierzchni magazynowych, wynajmowanie powierzchni 
na salony samochodowe, usługi magazynowani, usługi in-
formacji o transporcie, usługi pośrednictwa w transporcie, 
41 usługi i doradztwo w zakresie publikowania tekstów, two-
rzenia publikacji internetowych, wydawania książek, czaso-
pism, druków, organizowanie konferencji i zjazdów, szkolenia 
kierowców samochodów, zaawansowane szkolenia w pro-
wadzeniu pojazdów dla kierowców samochodów.

(210) 480396 (220) 2017 12 21
(731) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TAKSÓWKOWE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) MPT TAXI 19191

(531) 16.01.11, 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 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, wydawnic-
twa albumowe, informatory, czasopisma, katalogi, podręcz-
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niki, instrukcje, pisma informacyjne, drukowane zapisy mu-
zyczne, śpiewniki, materiały drukowane, broszury, nośniki 
papierowe programów komputerowych, kalendarze, obrazy, 
rysunki, reprodukcje, foldery, 35 usługi reklamowe, również 
za pośrednictwem sieci komputerowych, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, udostępnianie i wynajmowa-
nie powierzchni reklamowych na samochodach w zakresie 
reklamy wizualnej, dźwiękowej, audiowizualnej, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających 
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sieci interneto-
wej, w sklepach i hurtowniach z pojazdami mechanicznymi, 
urządzeniami do zapisywania, odtwarzania, przekazywania 
danych, dźwięku, obrazu, z osprzętem i akcesoriami do tych 
urządzeń, z czasopismami, publikacjami, drukowanymi ma-
teriałami piśmiennymi, artykułami biurowymi, meblami, 
sprzętem telekomunikacyjnym, 36 usługi finansowe związa-
ne z transportem osób, system bezgotówkowego korzysta-
nia z taksówek, przeprowadzanie bezgotówkowych trans-
akcji płatniczych za przejazd taksówkami: karty płatnicze, 
kody, vouchery, 39 usługi taksówkarskie, transport podróż-
nych taksówką, samochodowy transport pasażerski miejski 
i międzymiastowy, rezerwacja podróży, skomputeryzowane 
usługi rezerwacji w zakresie przewozu pasażerów, doradz-
two i konsultacje w zakresie transportu taksówkowego, or-
ganizowanie transportu taksówkowego, świadczenie usług 
w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mo-
bilnych, śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów przy 
użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowa-
nia (informacja o transporcie), wynajmowanie samochodów, 
usługi kurierskie, usługi w zakresie pomocy drogowej (holo-
wanie), usługi parkingowe, usługi transportu samochodo-
wego pasażerskiego i towarowego, transport przedmiotów 
wartościowych, wynajmowanie pojazdów mechanicznych, 
wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie po-
wierzchni magazynowych, wynajmowanie powierzchni 
na salony samochodowe, usługi magazynowani, usługi in-
formacji o transporcie, usługi pośrednictwa w transporcie, 
41 usługi i doradztwo w zakresie publikowania tekstów, two-
rzenia publikacji internetowych, wydawania książek, czaso-
pism, druków, organizowanie konferencji i zjazdów, szkolenia 
kierowców samochodów, zaawansowane szkolenia w pro-
wadzeniu pojazdów dla kierowców samochodów.

(210) 480402 (220) 2017 12 21
(731) NGUYEN XUAN DUYET, Jabłonowa
(540) bigman blue new b.m. BIGMAN

(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, 
odzież jeansowa, spodnie, kurtki, koszule, spódnice, płaszcze.

(210) 480429 (220) 2017 12 21
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) ActiBPF
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty 

perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitar-
ne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobi-
stej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro-
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycz-
nych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, sub-
stancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, 
herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycz-
nych, produkty biologiczne do celów medycznych, pro-
dukty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotech-
nologiczne do celów medycznych, kosmetyki lecznicze, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opa-
trunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, prepa-
raty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, plastry lecznicze, okłady, 10 wyroby me-
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież 
medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające 
poruszanie się.

(210) 480434 (220) 2017 12 22
(731) ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SERCE NIE SŁUGA
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie treści reklamo-
wych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji infor-
macyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji, rozpo-
wszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów, 
teleturniejów, widowisk rozrywkowych i sportowych, pro-
gramów informacyjnych, programów z interaktywnym 
udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu ob-
razu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, rozpowszech-
nianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci 
teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, nadawanie 
audycji radiowych i telewizyjnych, usługi udostępniania 
czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka Internetowa, 
dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów 
i portali internetowych, organizacja i prowadzenie serwisu 
ogłoszeniowego, 41 produkcja i montaż filmów, reportaży, 
programów telewizyjnych, produkcja audycji radiowych 
i telewizyjnych, realizacja spektakli, organizacja i prowa-
dzenie teleturniejów i konkursów, imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, organizacja i prowadzenie szko-
leń, konkursów i teleturniejów z interaktywnym udziałem 
widzów i słuchaczy, usługi wynajmu nagrań, wynajmowa-
nie studia nagraniowego i filmowego, organizacja i produk-
cja nagrań filmowych i dźwiękowych, obsługa techniczna 
i menadżerska produkcji telewizyjnej i filmowej, publikowa-
nie tekstów innych niż reklamowe, 42 prowadzenie portali 
internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych 
bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie 
telewizji interaktywnej, programowanie komputerowe, 
utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania kompu-
terowego, 45 usługi administrowania prawami własności 
intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie 
prawami własności intelektualnej.
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(210) 480440 (220) 2017 12 22
(731) PLENUS BOMBA SPÓŁKA JAWNA, Lubenia
(540) perfrich
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe 
do pomieszczeń, proszki do prania, płyny do prania, płyny 
do płukania.

(210) 480441 (220) 2017 12 22
(731) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) ŚWINIA POLSKA RASA RODZIMA

(531) 03.04.01, 03.04.24, 03.04.26, 25.01.01, 25.05.02, 
26.05.01, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprze-
tworzone, wyprawione skóry, 29 mięso, ekstrakty mięsne, 
oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 480442 (220) 2017 12 22
(731) PLENUS BOMBA SPÓŁKA JAWNA, Lubenia
(540) herlicht
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe 
do pomieszczeń, proszki do prania, płyny do prania, płyny 
do płukania.

(210) 480445 (220) 2017 12 22
(731) PLENUS BOMBA SPÓŁKA JAWNA, Lubenia
(540) disheson
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe 
do pomieszczeń, proszki do prania, płyny do prania, płyny 
do płukania.

(210) 480446 (220) 2017 12 22
(731) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków

(540) OWCA POLSKA RASA RODZIMA

(531) 03.04.11, 03.04.26, 24.01.09, 25.01.01, 25.05.02, 26.05.01, 
26.05.08, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprze-
tworzone, wyprawione skóry, 22 runo, runo owcze, weł-
na surowa, wełna czesankowa, zgrzebna wełna, 29 mięso, 
ekstrakty mięsne, mleko, produkty mleczne oleje i tłuszcze 
jadalne.

(210) 480447 (220) 2017 12 22
(731) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) PSZCZOŁA POLSKA RASA RODZIMA

(531) 03.13.04, 24.01.09, 25.01.01, 25.05.02, 26.05.01, 26.05.08, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 30 miód, propolis, mleczko pszczele.

(210) 480449 (220) 2017 12 22
(731) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) KURA POLSKA RASA RODZIMA
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(531) 03.07.03, 24.01.09, 25.01.01, 25.05.02, 26.05.01, 26.05.08, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 22 puch, pierze na pościel, pierze tapicerskie, 
29 mięso, drób, ekstrakty mięsne, jaja, 31 jaja do wylęgania.

(210) 480452 (220) 2017 12 22
(731) PLENUS BOMBA SPÓŁKA JAWNA, Lubenia
(540) Goldwash

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe 
do pomieszczeń, proszki do prania, płyny do prania, płyny 
do płukania.

(210) 480453 (220) 2017 12 22
(731) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) KROWA POLSKA RASA RODZIMA

(531) 03.04.02, 03.04.26, 24.01.09, 25.01.01, 25.05.02, 26.05.01, 
26.05.08, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprze-
tworzone, skóry bydlęce, wyprawione skóry, 29 mięso, eks-
trakty mięsne, mleko, produkty mleczne.

(210) 480454 (220) 2017 12 22
(731) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) KOŃ POLSKA RASA RODZIMA

(531) 03.03.01, 03.03.26, 24.01.09, 25.01.01, 25.05.02, 26.05.01, 
26.05.08, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprze-
tworzone, wyprawione skóry, 22 włosie końskie, 29 mięso, 
ekstrakty mięsne, mleko, produkty mleczne.

(210) 480457 (220) 2017 12 22
(731) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) GĘŚ POLSKA RASA RODZIMA

(531) 03.07.06, 24.01.09, 25.01.01, 25.05.02, 26.05.01, 26.05.08, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 22 Puch, pierze na pościel, pierze tapicerskie, 
29 MIęso, drób, ekstrakty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, 
31 jaja do wylęgania.

(210) 480459 (220) 2017 12 22
(731) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) KACZKA POLSKA RASA RODZIMA

(531) 03.07.06, 26.11.03, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 puch, pierze na pościel, pierze tapicerskie, 
29 mięso, drób, ekstrakty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, 
31 jaja do wylęgania.

(210) 480461 (220) 2017 12 22
(731) KOMENDA MARZENA DREW-KOM, Nowe Brzesko
(540) A&M-KOM
(510), (511) 19 materiały budowlane i elementy konstrukcyj-
ne z drewna, materiałów warstwowych z drewna i tworzyw 
sztucznych, drewna powlekanego tworzywem sztucznym, 
tworzyw sztucznych, imitacji drewna, materiałów kompozy-
towych, deski, belki, profile, listwy, listwy profilowe, listwy ką-
towe, panele, płyty, elementy podłogowe, elementy ścien-
ne, elementy sufitowe, elementy stropowe, deski tarasowe, 
okładziny, płoty - wszystkie wyżej wymienione z drewna, 
materiałów warstwowych z drewna i tworzyw sztucznych, 
drewna powlekanego tworzywem sztucznym, tworzyw 
sztucznych, imitacji drewna, materiałów kompozytowych, 
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35 sprzedaż materiałów budowlanych i konstrukcyjnych nie-
metalowych, sprzedaż materiałów budowlanych i elemen-
tów konstrukcyjnych z drewna, materiałów warstwowych 
z drewna i tworzyw sztucznych, drewna powlekanego two-
rzywem sztucznym, tworzyw sztucznych, imitacji drewna, 
materiałów kompozytowych.

(210) 480482 (220) 2017 12 23
(731) KUREK-OSTROWSKA MAGDALENA, Warszawa
(540) zakotani
(510), (511) 16 dzienniki, czasopisma, magazyny, komik-
sy, albumy, almanachy, książki, podręczniki, encyklopedie, 
słowniki i leksykony, kompendia wiedzy, poradniki, opraco-
wania lektur szkolnych, monografie, biuletyny, mapy, druki, 
35 usługi reklamowe, w zakresie reklamy prasowej, radiowej, 
telewizyjnej i internetowej oraz reklamy zewnętrznej w po-
staci billboardów, plakatów i tablic reklamowych oraz z za-
stosowaniem ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych 
i optycznych nośników informacji, prowadzenie komplek-
sowych kampanii reklamowych, doradztwo w zakresie re-
klamy, wynajem czasu antenowego, tworzenie, wydawanie 
i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także 
katalogów oraz gadżetów reklamowych (koszulki, kubki), 
usługi w zakresie badania rynku oraz badania opinii publicz-
nej, organizowanie i obsługa handlowych lub reklamowych 
pokazów mody, wystaw, giełd i targów, organizowanie gier, 
konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu 
reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, 
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektro-
nicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, 
doradztwo w zakresie organizowania, kierowania oraz pro-
wadzenia działalności gospodarczej, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w sklepach oraz za pośrednictwem tele-
zakupów, przy wykorzystaniu środków telekomunikacji oraz 
na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży różnorodnych 
artykułów - towarów następujących branż: ogólnospożyw-
cza, tytoniowa, alkoholowa, księgarska, papiernicza, zabaw-
karska, elektroniczna, artykuły gospodarstwa domowego, 
odzieżowa (również obuwie i nakrycia głowy), jubilerska, 
medyczna, upominki (gadżety, tzw. „śmieszne rzeczy”), zgru-
powanie na rzecz osób trzecich ofert różnych usług pozwa-
lające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się 
z tą ofertą oraz „kupować” te usługi na stronie internetowej 
dotyczącej ofert różnorodnych usług (pośrednictwo usług, 
polegające na kojarzeniu usługodawców z usługobiorcami), 
38 agencje informacyjne i agencje prasowe, rozpowszech-
nianie programów (audycji) radiowych, udostępnianie połą-
czeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
umożliwianie dostępu do globalnej sieci komputerowej dla 
użytkowników, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej 
zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video przy po-
mocy sieci komputerowej, poczta elektroniczna, przesyłanie 
informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach 
video, przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informa-
cji z zastosowaniem - do nadawania i/lub odbioru informa-
cji - urządzeń mobilnych (telefonów III generacji, laptopów, 
pagerów, itp.), 42 tworzenie programów komputerowych, 
usługi komputerowe w zakresie zarządzania sieciami kom-
puterowymi, odpłatne udostępnianie serwisów informacyj-
nych lub baz danych, prowadzenie portalu internetowego, 
usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn 
internetowych dla osób trzecich, udostępnianie on-line 
komputerowych baz danych, 45 usługi w zakresie ochrony 
własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 480484 (220) 2017 12 23
(731) VCO SPÓŁKA AKCYJNA, Osielsko
(540) Volcano
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, torebki męskie, 
torebki na ramię, torebki na biodra [nerki], torebki wieczo-
rowe, torby, torby na ubrania, torby na ramię, torby pla-
żowe, torby podróżne, torby sportowe, torby turystyczne, 
plecaki, plecaki sportowe, plecaki wycieczkowe, plecaki 
turystyczne, plecaki uczniowskie, tornistry szkolne, saszet-
ki biodrowe, torby na zakupy, portfele, portmonetki, etui, 
futerały na dokumenty, etui na klucze, etui na wizytówki, 
teczki i aktówki, artykuły podróżne [walizki, torby], baga-
że podróżne, kosmetyczki bez wyposażenia, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, odzież męska, damska i dziecięca, 
odzież codzienna, odzież rekreacyjna, odzież wieczoro-
wa, odzież sportowa, odzież do spania, odzież dżinsowa, 
odzież wierzchnia, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna 
nocna, biustonosze, body [odzież], bluzki, bluzki z krótkimi 
rękawami, bezrękawniki, podkoszulki, topy [odzież], ko-
szulki z krótkim rękawem, T-shirty z krótkim rękawem, ko-
szule, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule spor-
towe, bluzy sportowe, golfy [odzież], swetry, kombinezony 
[odzież], spódnice, sukienki damskie, tuniki, kurtki, kurtki 
bluzy, kurtki dżinsowe, kurtki sportowe, płaszcze, spodnie, 
spodnie sportowe, dżinsy, legginsy, krótkie spodnie, szor-
ty, skarpetki, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, czapki 
[nakrycia głowy], czapki i czapeczki sportowe, czapki dzia-
ne, czapki z daszkiem, szale, rękawiczki, chusty [odzież], 
paski, obuwie codzienne, obuwie rekreacyjne, obuwie 
sportowe, obuwie plażowe, obuwie dla kobiet, obuwie dla 
mężczyzn, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online 
w zakresie następujących towarów: torebki, torebki dam-
skie, torebki męskie, torebki na ramię, torebki na biodra 
[nerki], torebki wieczorowe, torby, torby na ubrania, torby 
na ramię, torby plażowe, torby podróżne, torby sportowe, 
torby turystyczne, plecaki, plecaki sportowe, plecaki wy-
cieczkowe, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, torni-
stry szkolne, saszetki biodrowe, torby na zakupy, portfele, 
portmonetki, etui, futerały na dokumenty, etui na klucze, 
etui na wizytówki, teczki i aktówki, artykuły podróżne 
[walizki, torby], bagaże podróżne, kosmetyczki bez wy-
posażenia, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież męska, 
damska i dziecięca, odzież codzienna, odzież rekreacyjna, 
odzież wieczorowa, odzież sportowa, odzież do spania, 
odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, artykuły odzieżowe 
w stylu sportowym, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna 
dla mężczyzn, bielizna nocna, biustonosze, body [odzież], 
bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bezrękawniki, podko-
szulki, topy [odzież], koszulki z krótkim rękawem, T-shirty 
z krótkim rękawem, koszule, koszule codzienne, koszu-
le eleganckie, koszule sportowe, bluzy sportowe, golfy 
[odzież], swetry, kombinezony [odzież], spódnice, sukienki 
damskie, tuniki, kurtki, kurtki bluzy, kurtki dżinsowe, kurt-
ki sportowe, płaszcze, spodnie, spodnie sportowe, dżinsy, 
legginsy, krótkie spodnie, szorty, skarpetki, stroje plażowe, 
kostiumy kąpielowe, czapki [nakrycia głowy], czapki i cza-
peczki sportowe, czapki dziane, czapki z daszkiem, szale, 
rękawiczki, chusty [odzież], paski, obuwie codzienne, obu-
wie rekreacyjne, obuwie sportowe, obuwie plażowe, obu-
wie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn.

(210) 480485 (220) 2017 12 23
(731) DREWNOWSKA MAŁGORZATA KATARZYNA, 

Warszawa



26 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT12/2018

(540) PINK PLANNING

(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pośrednictwem bloga, usługi sprzedaży deta-
licznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia 
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem 
telekomunikacji następujących towarów: e-booki, publika-
cje elektroniczne, edukacyjne materiały do pobrania, pod-
casty, podcasty do pobrania, książki audio, książki zapisane 
na płytach, nagrania wideo, nagrane magnetyczne nośniki 
danych, dyski optyczne zapisane, nagrane płyty CD i DVD, 
książki, materiały drukowane, publikacje drukowane, publika-
cje edukacyjne, publikacje reklamowe, drukowane materiały 
szkoleniowe, drukowane ulotki informacyjne, afisze, plakaty, 
41 edukacja, nauczanie, publikacja i dostarczenie materiałów 
edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, udostępnianie publikacji on-line, publika-
cja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych 
lub Internetu, publikowanie drogą elektroniczną, szkolenia 
edukacyjne, kursy szkoleniowe, kursy samoświadomości 
[szkolenia], kursy w zakresie rozwoju osobistego, doradz-
two zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edu-
kacyjne], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie wykładów, publikowanie tekstów i ob-
razów, w tym w formie elektronicznej innych niż do celów, 
reklamowych.

(210) 480491 (220) 2017 12 24
(731) SOSNOWSKI BENIAMIN, Warszawa
(540) Taste Of Warsaw

(531) 11.01.01, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia, tłu-
maczenia językowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi wydawni-
cze i reporterskie, chronometraż imprez sportowych, cyrki, 
doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostar-
czanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy po-
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, edu-
kacja religijna, fotografia, fotoreportaże, hazard, informacja 
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informa-
cja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie prak-

tyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, 
montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, naucza-
nie indywidualne, nauka gimnastyki, nocne kluby, obsługa 
ogrodów zoologicznych, organizacja pokazów mody w ce-
lach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organi-
zowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], or-
ganizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, or-
ganizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie za-
wodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, 
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowa-
nie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja fil-
mów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, 
produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia 
teatralne [produkcja], przedszkola, publikowanie książek, pu-
blikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe pro-
gramy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, sport (wypoży-
czanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napi-
sów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, 
szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herba-
ty], szkoły z internatem, świadczenie usług w zakresie karaoke, 
telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie ję-
zyka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie filmów onli-
ne nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla 
kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu 
do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów 
gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie 
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, 
usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi edu-
kacyjne świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], 
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi 
muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, 
usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usłu-
gi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usłu-
gi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe 
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenera oso-
bistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usłu-
gi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obo-
zów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania 
graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakre-
sie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 
usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radio-
wych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem 
urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów teni-
sowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowa-
nie stadionów, wypożyczanie akwariów pokojowych, wypo-
życzanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych 
lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji te-
atralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów 
kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie ma-
gnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypoży-
czanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, 
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wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wysta-
wianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, 
wyższe uczelnie [edukacja], 43 bary, bary przekąskowe, bary 
sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], catering w kafe-
teriach szybkiej obsługi, dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, herbaciarnie, dostarczanie żywności osobom po-
trzebującym [usługi charytatywne], dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, dostarczanie posił-
ków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie posiłków dla 
osób bezdomnych lub w trudnej sytuacji życiowej, dostarcza-
nie informacji o usługach barów, doradztwo kulinarne, hote-
lowe usługi kateringowe, imprezy firmowe [zapewnianie je-
dzenia i napojów], informacja hotelowa, informacja na temat 
hoteli, informacja o usługach restauracyjnych, kafeterie [bufe-
ty], katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, kate-
ring obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obej-
mujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, kawiarnia, 
koktajlbary, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwa-
cja zakwaterowania dla turystów, rezerwacja zakwaterowania 
hotelowego, rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróż-
nych, rezerwacja stolików w restauracjach, rezerwacja poko-
jów hotelowych dla podróżnych, rezerwacja miejsc w pensjo-
natach, rezerwacja pokoi, rezerwacja miejsc na kempingach, 
rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, restauracje ser-
wujące delikatesy, restauracje z grillem, restauracje samoob-
sługowe, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje 
dla turystów, puby, przygotowywanie żywności dla innych 
na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowywanie posiłków 
i napojów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie po-
siłków, przygotowanie dań kuchni japońskiej do bezpośred-
niego spożycia, przygotowanie dań kuchni hiszpańskiej 
do bezpośredniego spożycia, porady dotyczące przepisów 
kulinarnych, prowadzenie przechowalni dla kotów, pomiesz-
czenia dla zwierząt, pizzerie, placówki opieki dziennej nad 
przedszkolakami i małymi dziećmi, pensjonaty, domy gościn-
ne, pensjonaty, pensjonaty dla zwierząt, ośrodki wypoczyn-
kowe, ośrodki opieki dziennej, organizowanie zakwaterowa-
nia tymczasowego, konstrukcje przenośne [wypożyczanie -], 
krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, kontrakto-
we usługi w zakresie żywności, lodziarnie, mobilne żłobki, 
motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem (catering), ocena zakwaterowania wa-
kacyjnego, obsługa zakwaterowania członków organizacji, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
opieka nad dziećmi w żłobkach, organizowanie zakwatero-
wania w hotelach, organizowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, organizowanie zakwaterowania dla turystów, orga-
nizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, organizowa-
nie bankietów, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], orga-
nizowanie posiłków w hotelach, organizowanie i udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwatero-
wania wakacyjnego, organizacja przyjęć weselnych [żywność 
i napoje], organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, opie-
ka nad dziećmi w klubach malucha, oferowanie żywności 
i napojów w sklepach z pączkami, oferowanie żywności i na-
pojów dla gości, oferowanie żywności i napojów w kawia-
renkach internetowych, oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, oferowanie zakwaterowania tymcza-
sowego jako część pakietów pobytowych, biura zakwatero-
wania [hotele, pensjonaty], centra opieki nad dziećmi, domy 
dla ludzi starszych [emerytura], domy opieki dla osób w po-
deszłym wieku, domy turystyczne, doradztwo świadczone 
przez centra obsługi telefonicznej i infolinie w dziedzinie za-
kwaterowania tymczasowego, dostarczanie obiektów i sprzę-

tu na wystawy handlowe [zakwaterowanie], dzierżawa meta-
lowych i niemetalowych budynków przenośnych, elektroniczne 
usługi informacyjne związane z hotelami, hotele dla zwierząt, 
hostele (schroniska), hotele dla zwierząt domowych, hotele, 
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania 
tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego 
za pośrednictwem Internetu, rezerwacje hotelowe, rezerwo-
wanie pokojów dla podróżnych, rezerwowanie tymczasowe-
go zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, rzeźbie-
nie w jedzeniu, rezerwacje miejsc w hotelach, serwowanie 
jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, ser-
wowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, ser-
wowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, serwo-
wanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności 
i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, sperso-
nalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem 
strony internetowej, świadczenie usług informacyjnych doty-
czących zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyj-
nych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, 
stołówki, świadczenie usług kateringowych obejmujących 
żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, świadcze-
nie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje 
w obiektach na zjazdy, tymczasowy wynajem pokoi, świad-
czenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje 
w obiektach na targi i wystawy, świadczenie usług rezerwacji 
pokojów oraz rezerwacji hoteli, świadczenie usług w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, świadczenie usług 
przez hotele i motele, tymczasowe zakwaterowanie, udo-
stępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwatero-
wania, udostępnianie domów kultury na zebrania i spotkania 
towarzyskie, udostępnianie informacji na temat zakwatero-
wania przez Internet, udostępnianie informacji o tymczaso-
wym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, udostęp-
nianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, 
udostępnianie informacji w postaci przepisów na drinki, udo-
stępnianie miejsc noclegowych w hotelach, udostępnianie 
informacji o zawodzie barmanki i barmana, udostępnianie 
obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na wystawy, udostępnianie obiektów 
i sprzętu wystawienniczego w hotelach, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, usługi herbaciarni, 
usługi dziennej opieki nad zwierzętami domowymi, usługi 
doradcze związane z technikami pieczenia, usługi doradcze 
w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, usługi doradcze 
w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradców w zakresie win, 
usługi charytatywne, mianowicie dostarczanie jedzenia oso-
bom potrzebującym, usługi charytatywne, mianowicie za-
pewnianie tymczasowego zakwaterowania, usługi bufetów 
w zakresie barów koktajlowych, usługi biur zakwaterowania, 
usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w hotelu, usługi biur podróży w zakresie organizowania za-
kwaterowania, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwate-
rowania w hotelach, usługi agencji w zakresie rezerwacji re-
stauracji, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi barów 
z fajkami wodnymi, usługi domów opieki dla osób w pode-
szłym wieku, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), 
usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie kateringu 
w zakresie jedzenia i picia, usługi dostawy kawy do biur [do-
stawa napojów], usługi doradcze w zakresie przygotowania 
żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmują-
cego żywność i napoje, usługi doradcze dotyczące żywności, 
usługi cateringu zewnętrznego, usługi biura turystycznego 
związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, usłu-
gi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, 
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usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
tymczasowego, usługi biur podróży w zakresie rezerwowania 
restauracji, usługi agencji w zakresie rezerwowania tymczaso-
wego zakwaterowania, usługi barów i restauracji, usługi agen-
cji wynajmu mieszkań [time share], usługi barów kawowych, 
usługi barów piwnych, usługi barowe, usługi barów z sokami, 
usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 
usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na waka-
cje, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania [time 
share], usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezer-
wacji hotelowych, udzielanie informacji związanych z przygo-
towywaniem żywności i napojów, udzielanie informacji w za-
kresie barów, udzielanie informacji w zakresie hoteli, 
udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji zakwate-
rowania na czas wakacji, udzielanie informacji dotyczących 
rezerwacji zakwaterowania, udzielanie informacji na temat 
usług żłobków, udzielanie informacji dotyczących restauracji, 
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, 
udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posie-
dzenia, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedze-
nia zarządu, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, 
udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnianie po-
mieszczeń na spotkania, udostępnianie sprzętu i obiektów 
kempingowych dla przyczep turystycznych, udostępnianie 
terenów i sprzętu kempingowego, udostępnianie sal konfe-
rencyjnych, udostępnianie tymczasowych obiektów i sprzętu 
dla przyczep kempingowych, udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego dla gości, udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, udostępnianie obiektów i sprzętu na konfe-
rencje, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uro-
czystości towarzyskie na specjalne okazje, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na targi i wystawy, usługi hosteli dla tury-
stów, usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe dla uprzywilejo-
wanych klientów, usługi hoteli dla zwierząt domowych, usługi 
hotelowe, usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, 
usługi kateringowe dla szkół, usługi kateringowe, usługi kate-
ringowe dla domów spokojnej starości, usługi kateringowe 
dla domów opieki, usługi kateringowe dla placówek eduka-
cyjnych, usługi kateringowe dla firm, usługi kateringowe ob-
woźne, usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską, usługi 
kateringowe oferujące kuchnię europejską, usługi klubów 
nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi restauracyjne łącz-
nie z wyszynkiem, usługi restauracji, w których mięso przygo-
towuje się na oczach klientów, usługi restauracji sprzedają-
cych sushi, usługi restauracji hiszpańskich, usługi restauracji 
fast-food, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwatero-
wania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi prywat-
nego klubu picia, usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usłu-
gi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi ogródków 
piwnych, usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach 
handlowych, usługi osobistych kucharzy, usługi restauracji 
hotelowych, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi 
restauracji japońskich, usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, usługi restauracji specjalizujących się w udon 
i sobą, wynajem domów letniskowych, wynajem konstrukcji 
namiotowych, wynajem chodników i dywaników, wynajem 
bielizny pościelowej, wynajem budynków przenośnych, wi-
niarnie, wycena zakwaterowania w hotelach, usługi zapew-
niania schronisk w nagłych wypadkach [zapewnianie zakwa-
terowania tymczasowego], usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone 
przez obozy wakacyjne, usługi w zakresie zapewniania obiek-
tów na uroczystości, usługi w zakresie żłobków, usługi w za-
kresie zapewniania miejsca dla rybek domowych, usługi w za-
kresie zapewniania miejsca dla ptaków domowych, usługi 
w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, usługi w za-
kresie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi w zakresie 

zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi w za-
kresie zakwaterowania, usługi w zakresie wynajmu pokojów, 
usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi w za-
kresie zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie wymiany 
zakwaterowania [time share], usługi w zakresie schronisk mło-
dzieżowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 
usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi 
w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie 
restauracji [brasserie], usługi w zakresie przygotowywania je-
dzenia i napojów, usługi w zakresie pubów, usługi w zakresie 
przygotowywania posiłków, usługi w zakresie ośrodków 
opieki dziennej, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [za-
kwaterowanie], usługi w zakresie odnajmowania zakwatero-
wania wakacyjnego, usługi w zakresie obozów turystycznych 
[zakwaterowanie], usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi 
w zakresie kwater wczasowych, usługi w zakresie kantyn, 
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji washoku, 
usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracyjne, usłu-
gi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji 
hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi rezer-
wacji miejsc w restauracjach, usługi rezerwacji zakwaterowa-
nia na wakacje, usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacyj-
ne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi rezerwacji 
zakwaterowania [time share], usługi snack-barów, usługi 
świadczone przez bary bistro, usługi tymczasowej opieki za-
stępczej w postaci opieki dziennej nad osobami dorosłymi, 
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie 
bankietów, usługi w zakresie domów dziecka, usługi w zakre-
sie gotowania posiłków, usługi w zakresie dostarczania napo-
jów, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych restauracji, usługi 
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi klubów w za-
kresie dostarczania żywności i napojów, usługi kateringowe 
w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, 
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usłu-
gi kawiarni, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmo-
wych, usługi kateringowe oferujące kuchnię hiszpańską, usłu-
gi kateringowe dla szpitali, wynajem lad kuchennych 
do przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, 
wynajem nieelektrycznych płytek grzewczych, wynajem pa-
wilonów, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowa-
nia, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wyna-
jem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajem 
pomieszczeń na wystawy, wynajem sprzętu do gotowania 
do celów przemysłowych, wynajem urządzeń oświetlenio-
wych, wynajem zlewozmywaków kuchennych, wynajmowa-
nie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal 
na zebrania, wypożyczanie dekoracyjnych obić ściennych 
do hoteli, wypożyczanie dużych namiotów, wypożyczanie 
dywanów, wypożyczanie kołder, wypożyczanie krzeseł i sto-
łów, zwierzęta (pomieszczenia dla -), żłobki i ośrodki opieki 
dziennej, żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla 
osób starszych, żłobki dla dzieci, zapewnianie żywności i na-
pojów w restauracjach, zapewnianie zaplecza mieszkalnego 
w ramach opieki społecznej [tymczasowe zakwaterowanie], 
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie zakwate-
rowania tymczasowego w pensjonatach, zapewnianie za-
kwaterowania w hotelach i motelach, zapewnianie zakwa-
terowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, 
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach 
wakacyjnych, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego 
w domach i mieszkaniach, zapewnianie zakwaterowania 
w hotelach, zapewnianie umeblowanego zakwaterowania 
tymczasowego, zapewnianie tymczasowego zakwaterowa-
nia na czas pracy, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, 
zapewnianie opieki przed szkołą, zapewnianie opieki nad 
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dziećmi po szkole, zapewnianie obiektów i wyposażenia 
kempingowego, zapewnianie czasowego wynajmu po-
wierzchni biurowej, zakwaterowanie tymczasowe świad-
czone przez rancza dla turystów, zakwaterowanie na pobyt 
czasowy, zakwaterowanie koni, zajazdy dla turystów, wypo-
życzanie zasłon do hoteli, wypożyczanie wyposażenia baro-
wego, wypożyczanie wyposażenia wnętrz, wypożyczanie 
wyposażenia meblowego, wypożyczanie wykładzin podło-
gowych, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych 
niż do dekoracji teatralnych lub studiów telewizyjnych, wypo-
życzanie urządzeń gastronomicznych, wypożyczanie sztuć-
ców, wypożyczanie umeblowania, wypożyczanie urządzeń 
do gotowania, wypożyczanie urządzeń do popcornu, wypo-
życzanie szklanych naczyń, wypożyczanie stołów do wnętrz, 
wypożyczanie ręczników do hoteli, wypożyczanie przybo-
rów kuchennych, wypożyczanie pokryć podłogowych 
do hoteli, wypożyczanie poduszek, wypożyczanie namiotów, 
wypożyczanie podgrzewaczy do potraw, wypożyczanie 
oświetlenia do wnętrz, wypożyczanie mebli na wystawy, wy-
pożyczanie mebli na konferencje, wypożyczanie naczyń sto-
łowych, wypożyczanie mebli na prezentacje, wypożyczanie 
fontann z napojami, wypożyczanie fontann czekoladowych, 
wypożyczanie koców, wypożyczanie krzeseł do wnętrz, wy-
pożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych na-
czyń, wypożyczanie maszyn do waty cukrowej, wypożycza-
nie łóżek, wypożyczanie mat, wypożyczanie mat do wnętrz, 
wypożyczanie materacy futon, wypożyczanie mebli, wypo-
życzanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypoży-
czanie mebli dla hoteli, wynajem zakwaterowanie tymczaso-
wego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, wynajem 
zakwaterowania na urlop, wynajem zastaw stołowych, wy-
najmowanie bielizny pościelowej, wynajmowanie pokoi, wy-
najmowanie kwater, wynajmowanie sal konferencyjnych, 
wypożyczanie automatów do napojów, wynajmowanie za-
kwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie blatów ku-
chennych, wypożyczanie bielizny pościelowej, wypożycza-
nie domowych urządzeń oświetleniowych, wypożyczanie 
dozowników wody pitnej, wypożyczanie dystrybutorów 
wody, hotele dla zwierząt, pensjonaty dla zwierząt, pomiesz-
czenia dla zwierząt, tymczasowe zakwaterowanie, udostęp-
nianie zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie za-
kwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater, 
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny 
stołowej i zastawy stołowej, zakwaterowanie na pobyt czaso-
wy, zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, 
zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnia-
nie zakwaterowania tymczasowego, zwierzęta (pomieszcze-
nia dla -).

(210) 480518 (220) 2017 12 27
(731) ROGOWSKI JAKUB PPH ROLAND, Płońsk
(540) RM ROGOWSKI MANUFAKTURA DOBREGO STYLU 

1980

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 garnitury, odzież, kurtki, koszule, krawaty, 
obuwie, mundury, paski, płaszcze, palta, półbuty, prochow-
ce, pulowery, skarpetki, spodnie, swetry, szaliki, szelki, togi.

(210) 480529 (220) 2017 12 27
(731) NEW VISION OPTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) Mystique

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, okulary polaryzacyjne, okulary 
ochronne, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, 
części do okularów, noski do okularów, oprawki do okularów 
i okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów wyko-
nane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki do okula-
rów wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzywem 
sztucznym, półfabrykaty soczewek do korekcji wzroku, so-
czewki korekcyjne [optyka], szklane soczewki optyczne, wo-
reczki na okulary, zauszniki do okularów przeciwsłonecznych, 
35 usługi reklamowe, promocja sprzedaży, usługi handlu de-
talicznego w zakresie, okularów, oprawek do okularów, szkieł 
do okularów, etui na okulary, okularów przeciwsłonecznych, 
lornetek, lunet, lup, części do okularów, usługi handlu hur-
towego w zakresie: okularów, oprawek do okularów, szkieł 
do okularów, etui na okulary, okularów przeciwsłonecznych, 
lornetek, lunet, lup, części do okularów.

(210) 480533 (220) 2017 12 27
(731) MATRIX TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) MATRIX technology

(531) 26.01.03, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki, 41 rozrywka.

(210) 480534 (220) 2017 12 27
(731) KOWALSKA ANITA FAMILY DENTALCARE CENTRUM 

STOMATOLIGII I ORTODONCJI, Piaseczno
(540) FAMILY DENTAL CARE

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne i ortodontyczne.

(210) 480536 (220) 2017 12 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg



30 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT12/2018

(540) Najlepiej Razem

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 29 produkty ziemniaczane produkowane meto-
dą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty ziemniaczane 
z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki ziemnia-
czane, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, pellety 
ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, przekąski ziemniacza-
ne, chrupki ziemniaczane, galaretki, 30 wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby 
cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki lukre-
cjowe [wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji 
świątecznych choinek, galaretki owocowe [słodycze], chipsy 
[produkty zbożowe], cukierki miętowe, pomadki [cukierki], 
karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, lu-
krecja [cukiernictwo], dekoracje cukiernicze do ciast, wyroby 
czekoladowe, wyroby piekarniczo-cukiernicze, wyroby cze-
koladopodobne, mięta do wyrobów cukierniczych, galan-
teria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, słodycze, 
lizaki, cukierki, ciastka, lody, półprodukty cukiernicze, żelki, 
prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe produ-
kowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty 
zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażyn-
ki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbo-
żowe, sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szcze-
gólności ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby 
z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem 
kakao, witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw, 
płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze 
i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe, guma 
do żucia, muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie prze-
znaczone do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczal-
ne do żucia, krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów 
zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, 
precle, batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze 
draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki 
zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki 
zbożowe w czekoladzie.

(210) 480539 (220) 2017 12 27
(731) DE BIAŁYNIA WOYCIKIEWICZ DINA, Kraków
(540) FORUM DESIGNU

(531) 17.05.07, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, dekoracje wiszące [ozdoby], 35 pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja targów 
w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie 

przestrzeni reklamowej, 41 organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], 42 projektowanie dekoracji wnętrz, wzornictwo 
przemysłowe.

(210) 480543 (220) 2017 12 27
(731) MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebinia
(540) MZN MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowy-
mi, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem 
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie 
nieruchomością.

(210) 480593 (220) 2017 12 27
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TVP Kibicuj naszym
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisa-
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapi-
su filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizual-
ne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multime-
dialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże 
utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i kom-
puterowe, programy komputerowe, programy do prowa-
dzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbior-
nikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu-
my, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papiero-
wej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, 
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fo-
tograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, 
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawia-
nia fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki 
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do foto-
grafii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowy-
wania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty 
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z za-
wodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania 
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały 
piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w syste-
mie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radio-
wych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, 
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organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i rekla-
mowych, usługi marketingu i public relations, merchandi-
sing, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputero-
wych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie 
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumen-
tom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa 
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w sys-
temie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć 
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów 
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabular-
nych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmi-
sji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie 
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, do-
starczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, 
usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowa-
dzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-
-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług 
teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron 
internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje, działalność spor-
towa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tek-
stów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line 
książek i periodyków, produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
realizacja spektakli, realizowanie rozrywki w postaci seriali 
telewizyjnych, seriale nadawane za pośrednictwem telewi-
zji, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi 
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 480630 (220) 2017 12 29
(731) ANTOSIK MARCIN, Łódź
(540) LOOPER
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, koszule, 
koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, ko-
szule eleganckie, tkane koszule, koszule do garniturów, ko-
szule z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, koszule z golfem, 
koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, 
koszule z krótkimi rękawami.

(210) 480635 (220) 2017 12 29
(731) ZAKŁAD OBROTU TOWAROWEGO SIARKOPOL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tarnobrzeg

(540) ZOT

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 nawozy, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa na-
wozów, 39 magazynowanie i transport towarów.

(210) 480647 (220) 2017 12 29
(731) STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW 

PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, 
Warszawa

(540) SIT PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  
Zał. 1946

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.06
(510), (511) 37 budownictwo: ekspertyzy i opinie w zakre-
sie obiektów budowlanych dot.: konstrukcji oraz materiałów 
i wyrobów budowlanych, nadzory robót budowlanych, od-
biory mieszkań w imieniu klienta oraz obmiary techniczne 
budynków i lokali, informacja budowlana, izolowanie budyn-
ków, kamieniarstwo, 42 badanie techniczne, doradztwo bu-
dowlane, inżynieria techniczna, kontrola jakości, planowanie 
zużycia energii [w tym audyty energetyczne], ochrona śro-
dowiska naturalnego [usługi doradcze].

(210) 480650 (220) 2017 12 29
(731) NSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GTX2

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia alarmowe, alarmy antywłamanio-
we i pożarowe, centrale alarmowe, czujniki i czujniki ruchu, 
nadajniki radiowe, nadajniki GPRS, urządzenia do monitorin-
gu obiektów budowlanych, mieszkalnych, przemysłowych, 
handlowych, urządzenia telewizji przemysłowej i dozorowej, 
kamery przemysłowe, kamery szybkoobrotowe, obiekty-
wy do kamer, urządzenia do rejestracji i archiwizacji obrazu 
i dźwięku, rejestratory sieciowe cyfrowe i analogowe, urzą-
dzenia kontroli dostępu, czytniki zbliżeniowe, karty czipowe, 
urządzenia do kontroli drzwi, przejść i ciągów pieszych.

(210) 480651 (220) 2017 12 29
(731) NSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GTIONE
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia alarmowe, alarmy antywłamanio-
we i pożarowe, centrale alarmowe, czujniki i czujniki ruchu, 
nadajniki radiowe, nadajniki GPRS, urządzenia do monitorin-
gu obiektów budowlanych, mieszkalnych, przemysłowych, 
handlowych, urządzenia telewizji przemysłowej i dozorowej, 
kamery przemysłowe, kamery szybkoobrotowe, obiekty-
wy do kamer, urządzenia do rejestracji i archiwizacji obrazu 
i dźwięku, rejestratory sieciowe cyfrowe i analogowe, urzą-
dzenia kontroli dostępu, czytniki zbliżeniowe, karty czipowe, 
urządzenia do kontroli drzwi, przejść i ciągów pieszych.

(210) 480693 (220) 2017 12 30
(731) STRZYŻEWSKI MAREK, Gdynia; SZALEWSKI TADEUSZ, 

Gdańsk; RYSZKOWSKI LESŁAW, Gdańsk
(540) T MARS

(531) 21.03.14, 26.07.25, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 6 materiały do spawania: druty spawalnicze, 
druty proszkowe, druty do spawania aluminium, druty i prę-
ty do spawania stali nierdzewnej (inox), elektrody spawalni-
cze w otulinie, podkładki spawalnicze, 7 spawarki i ich części, 
elektrody do urządzeń spawalniczych: węglowe, zasadowe, 
nierdzewne, rutylowe, reduktory ciśnienia [spawalnicze], fre-
zy trzpieniowe, ściernice (listkowe i żywiczne), 9 ochronna 
odzież robocza, odzież spawalnicza, rękawice robocze i spa-
walnicze, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy robocze.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 480694 (220) 2017 12 30
(731) STRZYŻEWSKI MAREK, Gdynia; SZALEWSKI TADEUSZ, 

Gdańsk; RYSZKOWSKI LESŁAW, Gdańsk
(540) Marszal

(531) 26.03.01, 26.03.02, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi importowo-eksportowe oraz sprzeda-
ży hurtowej i detalicznej towarów: urządzeń spawalniczych, 
przecinarek plazmowych, osprzętu spawalniczego, uchwy-
tów spawalniczych, palników i osprzętu gazowego, mate-
riałów do spawania: drutów spawalniczych, drutów prosz-
kowych, drutów do spawania aluminium, drutów i prętów 
do spawania stali nierdzewnej (inox), elektrod spawalniczych, 
podkładek spawalniczych, 37 serwis i naprawa urządzeń 
spawalniczych, przecinarek plazmowych, osprzętu spawal-
niczego, uchwytów spawalniczych, palników i osprzętu 
gazowego, adaptacje i przeróbki urządzeń spawalniczych, 
wykonawstwo okablowania do urządzeń spawalniczych 
na indywidualne zamówienie, adaptacje osprzętu gazowe-
go, wykonawstwo zestawów węży gazowych na indywidu-
alne zamówienie, 42 badania techniczne, atesty i walidacje 
urządzeń spawalniczych, węży gazowych, badania przeciw-
porażeniowe urządzeń spawalniczych i elektronarzędzi.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 480716 (220) 2018 01 02
(731) SPÓŁDZIELNIA PIEKARSKO-CIASTKARSKA 

W WARSZAWIE, Warszawa
(540) Smacznego WARSZAWO

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 produkty mleczne, bita śmietana, napoje 
mleczne lub z przewagą mleka, jogurty, chrupki owocowe, 
chrupki ziemniaczane, galaretki jadalne, przetwory owoco-
we, zupy, przekąski na bazie mięsa, 30 produkty zbożowe, 
wyroby piekarnicze, chleb, bułki, suchary, kanapki, makarony 
spożywcze, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, ciasteczka, 
herbatniki, ciasta przekładane mięsem, biszkopty, bułeczki 
słodkie, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, marcepan, ozdo-
by do ciast, wafle, wyroby cukiernicze - makaroniki, wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, pasta migdałowa, pastyl-
ki cukiernicze, słodycze, słodziki naturalne, słód do celów 
spożywczych, batony lukrecjowe, lody spożywcze, wiążące 
środki do lodów spożywczych, przyprawy smakowe, pro-
dukty żywnościowe ze skrobi, syrop do celów spożywczych, 
pizza, kanapki, przekąski składające się głównie z produktów 
zbożowych, muesli, kawa, herbata, 32 napoje bezalkoho-
lowe, soki, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów 
jak: produkty mleczne, bita śmietana, napoje mleczne lub 
z przewagą mleka, jogurty, chrupki owocowe, zupy, przeką-
ski na bazie mięsa, chrupki ziemniaczane, galaretki jadalne, 
przetwory owocowe, produkty zbożowe, wyroby piekar-
nicze chleb, bułki, suchary, kanapki, makarony spożywcze, 
wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, ciasteczka, herbatniki, 
ciasta przekładane mięsem, biszkopty, bułeczki słodkie, cia-
sto na ciastka, ciasto w proszku, marcepan, ozdoby do ciast, 
wafle, wyroby cukiernicze - makaroniki, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, pasta migdałowa, pastylki cukiernicze, 
słodycze, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, ba-
tony lukrecjowe, lody spożywcze, wiążące środki do lodów 
spożywczych, przyprawy smakowe, produkty żywnościo-
we ze skrobi, syrop do celów spożywczych, pizza, kanapki, 
przekąski składające się głównie z produktów zbożowych, 
muesli, kawa, herbata, napoje bezalkoholowe, soki, 43 ofe-
rowanie napojów i żywności w bistrach i barach, usługi 
gastronomiczne.

(210) 480720 (220) 2018 01 02
(731) WYTWÓRNIA PASZ LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywiń
(540) GOLDEN PROTEIN
(510), (511) 31 karmy dla zwierząt, mieszanki paszowe peł-
noporcjowe, uzupełniające, mineralne (bez GMO !).

(210) 480722 (220) 2018 01 03
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin

(540) fiprex forte
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, 5 preparaty weteryna-
ryjne, biocydy.

(210) 480726 (220) 2018 01 03
(731) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) SHAKE FOR BODY
(510), (511) 3 kosmetyki, szampony, odżywki do włosów, 
mydła, mydła w płynie, żele pod prysznic, balsamy do cia-
ła, kremy do ciała, masła do ciała, emulsje do ciała, 35 usługi 
sprzedaży:kosmetyków, szamponów, odżywek do włosów, 
mydeł, mydeł w płynie, żeli pod prysznic, balsamów do ciała, 
kremów do ciała, masła do ciała, emulsji do ciała.

(210) 480727 (220) 2018 01 03
(731) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) JASMINE SOARES
(510), (511) 3 kosmetyki, szampony, odżywki do włosów, 
mydła, mydła w płynie, żele pod prysznic, balsamy do cia-
ła, kremy do ciała, masła do ciała, emulsje do ciała, perfumy, 
wody toaletowe, wody perfumowane, wody po goleniu, 
dezodoranty, 35 usługi sprzedaży:kosmetyków, szampo-
nów, odżywek do włosów, mydeł, mydeł w płynie, żeli pod 
prysznic, balsamów do ciała, kremów do ciała, masła do ciała, 
emulsji do ciała, perfum, wód toaletowych, wód perfumo-
wanych, wód po goleniu, dezodoranów.

(210) 480735 (220) 2018 01 03
(731) KRZYSIEK JUSTYNA LOVET, Moskorzew
(540) lovet
(510), (511) 25 bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, body 
[odzież], bolerka, damskie sukienki na uroczystości, dolne 
części ubrań [odzież], dzianina [odzież], etole [futra], etole 
z futra syntetycznego, futra [odzież], garnitury damskie, ga-
lowa odzież wieczorowa, garnitury typu zoot suit [z worko-
watymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], 
garnitury wieczorowe, garnitury wizytowe, gorsety, kombi-
nezony, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], 
kombinezony [odzież], kostiumy, koszule eleganckie, koszule 
z dzianiny, koszulki z nadrukami, letnie sukienki, marynarki 
od garniturów, minispódniczki, obuwie, obuwie codzienne, 
obuwie damskie, balerinki [obuwie], obuwie dla mężczyzn, 
obuwie dla dzieci i niemowląt, odzież damska, odzież dziana, 
odzież dziewczęca, odzież gotowa, odzież jedwabna, odzież 
lniana, odzież futrzana, odzież kaszmirowa, odzież skórza-
na, odzież wełniana, odzież wieczorowa, odzież wierzchnia 
dla kobiet, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia 
wierzchnie [odzież], pelerynki, skórzane sukienki, spódnice, 
spódnico-spodenki, spodnie, sukienki damskie, sukienki dru-
hen, suknie balowe, suknie koktajlowe, suknie ślubne, suknie 
wieczorowe, T-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], woalki, 
welony, tuniki, 35 doradztwo w dziedzinie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystry-
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promo-
cyjnych, kampanie marketingowe, marketing internetowy, 
negocjowanie kontraktów reklamowych, ogłoszenia drob-
ne, pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja materiałów 
reklamowych, prezentacja firm oraz ich towarów i usług 
w Internecie, planowanie strategii marketingowych, orga-
nizowanie targów i wystaw, organizacja i przeprowadzanie 
imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wyda-
rzeń marketingowych, produkcja materiałów reklamowych 
i reklam, promocja, reklama i marketing stron internetowych  
on-line, promocja sprzedaży, reklama, reklama towarów 
i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewod-
nika online do przeszukiwania, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rekla-
my online, reprodukcja materiału reklamowego, tworzenie 
tekstów reklamowych, usługi agencji modelek i modeli, 

usługi agencji reklamowych, usługi informacyjne dotyczą-
ce reklamy, usługi marketingowe, usługi reklamowe doty-
czące nieruchomości, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe 
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe ma-
jące na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi 
reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, 
usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych, 
usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi w zakresie 
oceny marki, usługi w zakresie marketingu produktów, usłu-
gi zarządzania społecznością online, wynajem materiałów 
reklamowych, dostarczanie informacji konsumentom na te-
mat towarów i usług, nabywanie towarów i usług dla innych 
firm, nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, 
negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, organizo-
wanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pośrednic-
two w kontaktach handlowych i gospodarczych, udzielanie 
porad dla konsumentów o produktach, udzielanie informa-
cji dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie informacji 
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, usłu-
gi w zakresie zamówień online, usługi zarządzania sprzedażą, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, 
zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ra-
mach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, usługi zarządzania 
łańcuchem dostaw, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, w szczególności usługi sprzedaży wysyłkowej 
(także on line) towarów.

(210) 480736 (220) 2018 01 03
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) EUROCASH ALKOHOLE

(531) 01.07.19, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 ty-
toń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepów 
z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami 
spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prowa-
dzenie sieci franczyzowych i partnerskich.

(210) 480739 (220) 2018 01 03
(731) SAŁAPATA JACEK BIESZCZADZKI INSTYTUT 

PSZCZELARSTWA, Polańczyk
(540) Bieszczadzkie Miody
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(531) 06.07.25, 03.13.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 miód, miód naturalny, miód ziołowy, sub-
stytuty miodu, naturalny miód dojrzały, miód (do celów 
spożywczych).

(210) 480743 (220) 2018 01 03
(731) EIS GmbH, Bielefeld, DE
(540) Satisfyer
(510), (511) 10 wibratory łóżkowe, aparaty do masażu wibra-
cyjnego, zabawki erotyczne.

(210) 480745 (220) 2018 01 03
(731) EIS GmbH, Bielefeld, DE
(540) Satisfyer MEN
(510), (511) 10 wibratory łóżkowe, aparaty do masażu wibra-
cyjnego, zabawki erotyczne.

(210) 480747 (220) 2018 01 03
(731) SOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) SOL-MASZ

(531) 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje 
metalowe, 7 maszyny i obrabiarki, mechanizmy i zespoły na-
pędowe, transportowe, maszyny do wytwarzania i obróbki 
betonu komórkowego, narzędzia mechaniczne.

(210) 480748 (220) 2018 01 03
(731) COKLAR SAFFET, Warszawa
(540) BONE YARD
(510), (511) 25 odzież, odzież jeansowa, obuwie, nakrycia 
głowy, kurtki, spodnie, t-shirty, kamizelki, bielizna osobista, 
bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, buty sportowe, buty 
wizytowe, chusty, czapki, ubrania dżersejowe, garnitury, ka-
pelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, koszu-
le, leginsy, marynarki, stroje do maskarady, mundury, odzież 
ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, palta, 
pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje plażowe, pod-
koszulki, pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy, rajtuzy, 
rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, 
szaliki, sale, szelki do spodni, szlafroki, żakiety.

(210) 480749 (220) 2018 01 03
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWO-

TECHNICZNYCH PRO NOVUM SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) PORTAL BLOKI PRO

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 42 usługi dotyczące oprogramowania kompu-
terowego, prace badawczo-rozwojowe z zakresu urządzeń 
energetycznych, naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz badania i projektowanie w zakresie urządzeń energe-

tycznych, usługi analiz i badań przemysłowych w dziedzinie 
nauk przyrodniczych i technicznych usługi dotyczące opro-
gramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe 
z zakresu urządzeń energetycznych, naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz badania i projektowanie w zakresie 
urządzeń energetycznych, usługi analiz i badań przemysło-
wych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych usłu-
gi dotyczące oprogramowania komputerowego.

(210) 480751 (220) 2018 01 03
(731) PROBETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) probeton

(531) 01.07.06, 25.07.05, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 betonowanie, budowa fundamentów, budo-
wa konstrukcji inżynierii wodnej i lądowej poprzez formo-
wanie betonu, budowa nieruchomości komercyjnych, bu-
dowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości 
przemysłowych, budowa podłóg, budowa ścian, czyszcze-
nie pokryć podłogowych, czyszczenie powierzchni ścian, 
izolowanie budynków, konserwacja, naprawy i renowacja 
posadzek, powierzchni i elementów betonowych, konsul-
tacje budowlane, kruszenie betonu, nakładanie powłok 
ochronnych na powierzchnie betonowe, nakładanie powłok 
ochronnych na powierzchnie wgłębień, odbudowa płyt, po-
wierzchni i elementów betonowych, polerowanie i szlifowa-
nie betonu, pompowanie betonu, powlekanie i impregnacja 
betonu, posadzek, powierzchni i elementów betonowych, 
poziomowanie betonu, sprężanie betonu, spulchnianie be-
tonu, stabilizacja płyt betonowych, usługi budowlane i na-
prawy budynków, usługi doradcze w zakresie budowania, 
usługi uszczelniania i wodouszczelniania budynków, usługi 
w zakresie powlekania podłóg, usuwanie kotew z betonu, 
uszczelnianie betonu, utwardzanie betonu, wiercenie w be-
tonie, wypełnianie dylatacji w powierzchniach betonowych, 
wyrównywanie betonu.

(210) 480753 (220) 2018 01 03
(731) Dark Shadow Ltd, Londyn, GB
(540) modnami
(510), (511) 18 plecaki, portfele, torby i torebki, walizki, 
25 apaszki, bielizna, bluzy, bluzki, body, buty. czapki, futra, 
garsonki, garnitury, getry, kapelusze, kamizelki, koszule, ko-
stiumy kąpielowe, kurtki, leginsy, marynarki, narzutki, odzież 
dziecięca, odzież sportowa, odzież termoaktywna, płaszcze, 
podkoszulki, podkolanówki, poncza, pończochy, rajstopy, 
rękawiczki, spodnie i spodenki, spódnice, sukienki, swetry, 
szaliki, tuniki, żakiety.

(210) 480757 (220) 2018 01 03
(731) RABEL TOMASZ DENTAL REPUBLIC, Toruń
(540) DENTAL REPUBLIC
(510), (511) 44 chirurgia, dopasowywanie protez, doradz-
two związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, 
pomoc stomatologiczna, prowadzenie placówek me-
dycznych, przeprowadzanie badań medycznych, przepro-
wadzanie diagnozy chorób, stomatologia kosmetyczna, 
stomatologia z sedacją, świadczenie pomocy medycznej, 
udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opie-
ki zdrowotnej, udzielanie informacji na temat stomatologii, 
usługi asystenta dentysty, usługi doradcze dotyczące im-
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plantów protetycznych, usługi doradcze dotyczące przyrzą-
dów stomatologicznych, usługi klinik medycznych, usługi 
kliniki dentystycznej, usługi lekarskie, usługi ortodontyczne, 
usługi w zakresie wybielania zębów, wstawianie kamieni 
szlachetnych do protez dentystycznych, wypożyczanie in-
strumentów stomatologicznych.

(210) 480764 (220) 2018 01 03
(731) BIG BRANDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
SOKOŁÓW

(540) CODZIENNIE KORZYSTNIE PROMO MARKET

(531) 10.03.11, 26.01.16, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji i reklamy na rzecz 
osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej doty-
czące następujących towarów: środki wybielające i inne sub-
stancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowa-
nia, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki 
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki 
do czyszczenia zębów, środki do szorowania, preparaty 
do demakijażu, toniki kosmetyczne, ałun [kamień], aloesowe 
preparaty do celów kosmetycznych, bursztyn [do wyrobów 
perfumeryjnych], preparaty antystatyczne do celów domo-
wych, antyperspiranty [środki przeciwpotne], aromaty [olejki 
aromatyczne], aromaty do napojów [olejki eteryczne], paski 
odświeżające oddech, odświeżacze do ust w aerozolu, esen-
cje eteryczne, olejki esencjonalne, olejki eteryczne cytronu, 
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, kosmetyki do brwi, 
ołówki do brwi, mydła do ożywiania koloru tkanin, aromaty 
do ciastek [olejki eteryczne], sole kąpielowe, do celów innych 
niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, balsamy, 
inne niż do celów medycznych, farby do brody, wosk do wą-
sów, olejek bergamotowy, pumeks, kremy wybielające 
do skóry, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycz-
nych), wybielacze stosowane w pralnictwie, sole wybielające, 
soda wybielająca, ekstrakty kwiatowe do perfum, pasty 
do podłogi i mebli, wosk do podłóg, dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, mydła dezynfekujące, mydła dezodoryzujące, de-
tergenty, inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz 
inne niż do celów medycznych, tlenek glinu [ścierniwo], po-
wietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, 
drewno zapachowe, saszetki zapachowe do bielizny, woda 
zapachowa, podchlorek potasu, preparaty do usuwania ka-
mienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, chemiczne 
produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pra-
nie], barwniki do celów kosmetycznych, preparaty do usuwa-
nia farby, preparaty do odbarwiania, barwniki kosmetyczne, 
tłuszcze do celów kosmetycznych, preparaty do odtłuszcza-
nia, inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, środki 
do usuwania lakieru, wywabiacze plam, olejek wintergrinowy, 
geraniol, środki do nadawania połysku, środki do wygładza-
nia w pralnictwie, [pranie], preparaty do krochmalenia, ka-
mień polerski, farby do włosów, lakiery do włosów, płyny 
do pielęgnacji włosów, kremy kosmetyczne, preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji skóry, heliotropina, olejek jaśmino-
wy, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, materia-
ły przylepne do celów kosmetycznych, kleje do mocowania 
sztucznych rzęs, woda kolońska, korund [ścierniwo], kosmety-
ki, zestawy kosmetyków, ołówki [kredki] kosmetyczne, kreda 

czyszcząca, sztuczne paznokcie, rzęsy sztuczne, zmywacze 
do paznokci, olejek lawendowy, woda lawendowa, preparaty 
do wybielania skóry zwierzęcej, wosk do skór, środki do kon-
serwacji skóry [pasty], błyszczyki do ust, szminki, preparaty 
do szorowania podłóg, lotony do celów kosmetycznych, 
środki odświeżające powietrze (zapachowe), mleczko migda-
łowe do celów kosmetycznych, olejek migdałowy, mydła 
migdałowe, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 
mydła lecznicze, węgliki metali [ścierniwa], ściereczki nasą-
czane detergentami, do czyszczenia, preparaty do udrażnia-
nia rur, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, piżmo 
[perfumeria], olejki toaletowe, olejki do celów kosmetycz-
nych, oleje czyszczące, preparaty do kręcenia włosów, olejki 
do celów perfumeryjnych, produkty perfumeryjne, perfumy, 
mięta do wyrobów perfumeryjnych, esencje mięty, kremy 
do polerowania, środki do polerowania, preparaty do polero-
wania protez zębowych, papier do polerowania, jubilerski róż 
polerski, kamień do polerowania, wosk polerski, pomady 
do celów kosmetycznych, mieszaniny zapachowe, preparaty 
do prania chemicznego, preparaty do polerowania, preparaty 
do golenia, mydło do golenia, ałun w postaci kamieni, płyny 
po goleniu, preparaty do odymiania [perfumy], kadzidełka, 
płyny do spryskiwaczy szyb, mleczko kosmetyczne, prepara-
ty do czyszczenia, preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, olejek różany, preparaty do usuwania rdzy, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, 
safrol, alkalia lotne [amoniak] używane jako detergent, papier 
ścierny, kreda malarska, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, środki do ostrzenia, papier jako materiał ścierny, mate-
riały ścierne, kosmetyki upiększające, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, płótno ścierne, wosk krawiecki, maseczki 
kosmetyczne, krem do butów, pasta do butów, wosk do bu-
tów, mydła przeciwpotne, mydła, mydła przeciwpotne 
do stóp, szampony, węglik krzemu [materiał ścierny], prepara-
ty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, 
krochmal pralniczy, esencja anyżkowa, talk kosmetyczny, ter-
peny [olejki aromatyczne], terpentyna [środek do wywabia-
nia tłustych plam], olejek terpentynowy [preparat odtłuszcza-
jący], produkty toaletowe, mydełka, woda toaletowa, łupki 
polerskie, suche szampony, środki do zmywarek, ułatwiające 
suszenie naczyń, chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, wazelina kosmetyczna, popiół wulkaniczny do czysz-
czenia, wosk pralniczy, środki wybielające stosowane w pral-
nictwie (ultramaryna), środki do namaczania bielizny, 
preparaty do prania, woda utleniona do celów kosmetycz-
nych, wata do celów kosmetycznych, waciki [przybory toale-
towe], środki do zmiękczania tkanin, kadzidła, preparaty ko-
smetyczne do rzęs, tusze do rzęs, żele do wybielania zębów, 
środki do czyszczenia zębów, kalkomanie (ozdoby do celów 
kosmetycznych), olejki eteryczne z cytryny, żywność dla nie-
mowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, mate-
riały opatrunkowe, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy, środki przeczyszczające, leki 
pomocnicze [wspierające], środki przeciw roztoczom, akoni-
tyna, algicydy, pielucho-majtki dziecięce, pieluchy [pieluszki 
dziecięce], sole do kąpieli do celów leczniczych, kąpiele lecz-
nicze, błonnik pokarmowy, balsamy do celów leczniczych, 
balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych, 
bandaże opatrunkowe, preparaty biologiczne do celów me-
dycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, 
biocydy, woda ołowiowa, środki oczyszczające, cukierki 
do celów medycznych, tabletki wspomagające opalanie, pre-
paraty chemiczne do testów ciążowych, preparaty chemicz-
ne do celów medycznych, tkaniny chirurgiczne, opaski higie-
niczne, odświeżacze do ubrań i tkanin, środki dezynfekcyjne 
do toalet chemicznych, środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, detergenty do celów medycznych, chleb dla diabe-
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tyków przystosowany do celów medycznych, preparaty dia-
gnostyczne do celów medycznych, diastaza do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
digitalina, olejek z kopru do celów leczniczych, gencjana 
do celów farmaceutycznych, octan glinu do celów farmaceu-
tycznych, estry do celów farmaceutycznych, eukaliptol do ce-
lów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycz-
nych, koper włoski do celów leczniczych, enzymy do celów 
farmaceutycznych, tłuszcze do celów medycznych, środki 
przeciw gorączce, mączka rybna do celów farmaceutycz-
nych, lepy na muchy [taśmy], lepy na muchy, środki do tępie-
nia much, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, 
preparaty przeciw odmrożeniom, maść przeciw odmroże-
niom, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, żelatyna 
do celów medycznych, mleczko pszczele do celów farmaceu-
tycznych, trucizny, gliceryna do celów medycznych, glicero-
fosfaty, gwajakol do celów farmaceutycznych, guma do ce-
lów medycznych, gumiguta do celów leczniczych, balsam 
gurjunowy do celów medycznych, taśmy do podpasek, 
ołówki hemostatyczne, kleje do protez dentystycznych, pre-
paraty przeciw hemoroidom, preparaty do niszczenia grzyba 
domowego, drożdże do celów farmaceutycznych, przylepce, 
środki przeciw poceniu się stóp, środki medyczne przeciw 
poceniu się, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, 
wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, środki na od-
ciski, pierścienie na odciski stóp, środki odstraszające insekty 
dla psów, lotony dla psów, środki do mycia psów, hydrastyna, 
hydrastynina, szczepionki, majtki higieniczne dla nietrzymają-
cych moczu, insektycydy, środki odstraszające owady, intymne 
preparaty nawilżające, mech irlandzki do celów medycznych, 
izotopy do celów medycznych, jalapa (wilec przeczyszczający), 
jod do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceu-
tycznych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, sole potasu 
do celów medycznych, kalomel, aerozole chłodzące do ce-
lów medycznych, kamfora do celów medycznych, olejek 
kamforowy do celów medycznych, kandyz do celów leczni-
czych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycz-
nych, karbonyl [środek przeciwpasożytniczy], okłady, katechu 
do celów farmaceutycznych, guma do żucia do celów leczni-
czych, lukrecja do celów farmaceutycznych, batoniki lukrecjo-
we do celów farmaceutycznych, środki do tępienia larw, 
środki przeczyszczające, tran, siemię lniane do celów farma-
ceutycznych, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceu-
tycznych, lecytyna do celów medycznych, mazidła, środki 
do oczyszczania powietrza, lucerna chmielowa do celów far-
maceutycznych, magnezja do celów farmaceutycznych, słód 
do celów farmaceutycznych, mleko słodowe do celów leczni-
czych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, kora 
mangrowa do celów farmaceutycznych, środki do zwalczania 
myszy, napoje lecznicze, zioła lecznicze, lecznicze napary 
i nalewki, preparaty medyczne na porost włosów, herbata 
lecznicza, woda morska do kąpieli leczniczych, mąka do ce-
lów farmaceutycznych, woda melisowa do celów farmaceu-
tycznych, tłuszcz dojarski, mentol, środki przeciw migrenie, 
enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, laktoza do ce-
lów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, wody 
mineralne do celów leczniczych, sole wód mineralnych, środ-
ki do leczenia oparzeń, preparaty do sterylizacji gleby, prepa-
raty przeciw moczeniu się, środki przeciw zrogowaceniom, 
preparaty odświeżające powietrze, preparaty ułatwiające 
ząbkowanie, preparaty do irygacji do celów medycznych, 
preparaty zmniejszające popęd seksualny, środki do zwalcza-
nia robactwa, moleskin do celów medycznych, podpaski, 
majtki higieniczne, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, 
preparaty przeciw molom, papier przeciwmolowy, płyny 

do płukania ust do celów leczniczych, sporysz do celów far-
maceutycznych, myrobalan [kora] do celów farmaceutycz-
nych, podłoża dla kultur bakteryjnych, mleko w proszku dla 
niemowląt, artykuły żywnościowe na bazie białka do celów 
medycznych, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, 
odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy diety, su-
plementy diety zawierające alginiany, suplementy diety za-
wierające enzymy, suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy 
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające ka-
zeinę, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplemen-
ty diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające 
lecytynę, suplementy diety zawierające pyłek pszczeli, suple-
menty diety zawierające propolis, suplementy diety zawiera-
jące białko, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, su-
plementy diety dla zwierząt, narkotyki, wodorowęglan 
sodowy do celów farmaceutycznych, sole sodowe do celów 
leczniczych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren 
zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych, środki na uspo-
kojenie nerwów, oleje lecznicze, opodeldok [maść mydlano-
-kamforowa], preparaty do organoterapii, tabletki antyoksy-
dacyjne, papier do okładów gorczycowych, obroże 
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, preparaty przeciwpaso-
żytnicze, środki przeciw pasożytom, pastylki do celów farma-
ceutycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny 
do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceu-
tycznych, proszek perłowy do celów medycznych, pestycydy, 
mięta do celów farmaceutycznych, podkładki do palucha ko-
ślawego, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutycz-
ne przeciw łupieżowi, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany 
do celów farmaceutycznych, środki przeciw roślinom zarod-
nikowym, pomady do celów medycznych, preparaty z mikro-
elementami dla ludzi i zwierząt, propolis do celów farmaceu-
tycznych, białkowe suplementy dla zwierząt, proszek perski, 
kwasja (gorzknia) do celów medycznych, kwebracho do ce-
lów medycznych, trutki na szczury, trociczki do odymiania, 
preparaty do odymiania do celów medycznych, preparaty 
do czyszczenia szkieł kontaktowych, apteczki przenośne wy-
posażone, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, 
sole trzeźwiące, olej rycynowy do celów leczniczych, maści 
do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole 
do kąpieli mineralnych, kolcowój lekarski do celów medycz-
nych, tlen do celów leczniczych, kąpiele tlenowe, kwasy 
do celów farmaceutycznych, szarpie, środki nasenne, środki 
do tępienia ślimaków, kwiat siarczany do celów farmaceu-
tycznych, laseczki siarkowe do dezynfekcji, gorczyca do ce-
lów farmaceutycznych, olej gorczycowy do celów leczni-
czych, okłady gorczycowe, surowice, leki seroterapeutyczne, 
sykatywy [środki wysuszające] do celów medycznych, syropy 
do użytku farmaceutycznego, opaski barkowe do celów chi-
rurgicznych, wkładki ochronne do majtek [artykuły higienicz-
ne], maści do leczenia oparzeń słonecznych, preparaty far-
maceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, skrobia 
do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, poduszeczki 
do karmienia piersią, środki tamujące krwawienia, sulfonami-
dy [leki], czopki, ekstrakty tytoniu [owadobójcze], tampony 
higieniczne, terpentyna do celów farmaceutycznych, olejek 
terpentynowy do celów farmaceutycznych, woda termalna, 
tymol do celów farmaceutycznych, preparaty do mycia 
zwierząt, nalewki do celów leczniczych, leki wzmacniające, 
glukoza do celów medycznych, chusteczki nasączane płyna-
mi farmaceutycznymi, środki przeciw szkodnikom, płyny 
do przemywania pochwy, wazelina do celów leczniczych, 
gaza opatrunkowa, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, 
wata higroskopijna, środki trawienne do celów farmaceutycz-
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nych, preparaty weterynaryjne, środki do mycia bydła, prepa-
raty witaminowe, woda utleniona do celów medycznych, 
wata do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owa-
dów, winian potasu do celów farmaceutycznych, kamień win-
ny do celów farmaceutycznych, pieluchy dla chorych z bra-
kiem kontroli czynności fizjologicznych, preparaty bizmutu 
do celów farmaceutycznych, azotan bizmutu do celów far-
maceutycznych, gąbka do ran, drzewo cedrowe jako środek 
odstraszający owady, etery celulozowe do celów farmaceu-
tycznych, estry celulozy do celów farmaceutycznych, cukier 
do celów medycznych, narzędzia i przyrządy (ręcznie stero-
wane), wyroby nożownicze, ostrza (maszynki do golenia), na-
rzędzia ręczne do zdejmowania izolacji, przecinaki [narzę-
dzia], skóry do ostrzenia, szydła, noże do otwierania ostryg, 
siekiery, toporki, siekierki, maszynki do strzyżenia brody, przy-
cinacze do drzew, nożyce ogrodnicze, piły kabłąkowe, wiertła 
[części narzędzi], świdry, świdry ręczne [do drewna], oprawki 
wiertarskie [narzędzia], koła z zapadkami [narzędzia], przedłu-
żacze do korb do gwintowników, wiertła [narzędzia], kosiarki 
ręczne [narzędzia], wiertarki piersiowe (świdry korbowe), 
łomy, drągi żelazne, topory ciesielskie [narzędzia], żelazka 
do wytłaczania wzorów, prostownice do włosów, dłutka 
do uszczelniania, sztylety, otwieracze do puszek [nieelek-
tryczne], wiertła, wybijaki, trzpienie, krajarki do jaj, nieelek-
tryczne, żelazka, narzędzia ręczne nieelektryczne, toporki 
do lodu,, zestawy do manicure elektryczne, sztućce stołowe 
[noże, widelce i łyżki], etui na brzytwy, noże do palet, scyzory-
ki, pincety, pilniki [narzędzia], polerki do paznokci [elektryczne 
lub nieelektryczne], tasaki do siekania mięsa [ręczne], frezy 
[narzędzia], przybory ręczne do kręcenia włosów, widelce, wi-
dły, noże ogrodnicze do przycinania roślin, sekatory, narzę-
dzia o napędzie ręcznym do ogrodnictwa, noże do warzyw, 
aparatura do niszczenia pasożytów roślin, obudowy do pił 
ręcznych, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektrycz-
ne, maszynki do strzyżenia włosów, młotki [narzędzia], wiertła 
ręczne [narzędzia], przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia 
ręczne], pompki ręczne, narzędzia o napędzie ręcznym, gra-
bie [narzędzia], nożyce obrzeżne, ośniki, noże, żelazka, dłuta 
żłobkowe [części narzędzi], dłuta wklęsłe [żłobaki], noże my-
śliwskie, grace, krajarki do sera, nieelektryczne, żelazka profilo-
we [formierskie], czerpaki, chochle [narzędzia], cykliny ręczne 
[narzędzia], młotki kamieniarskie, narzędzia rolnicze ręczne, 
piły wyrzynarki, szczypce do skracania knotów [nożyczki], 
perforatory [narzędzia], dziurkacze [narzędzia], łyżki, maczety, 
zestawy do manicure, kielnie, moździerze do tłuczenia i ucie-
rania, szufelki do monet, nawlekacze do igieł, pilniki igłowe, 
pilniki do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne, cążki 
do skórek, gilotynki do paznokci [elektryczne lub nieelek-
trycznej, cążki do obcinania paznokci, dziurkacze numerują-
ce, dziadki do orzechów, narzędzia do zbierania owoców 
ręczne, aparaty do przekłuwania uszu, zestawy do pedicure, 
łopatki [ogrodnictwo], ubijaki do gruntu [narzędzia], szczepa-
ki, narzędzia ręczne do szczepienia drzew, obcęgi, pęsety, 
szczypce do depilacji, pistolety [narzędzia ręczne], pistolety 
ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, noże do pizzy, 
nieelektryczne, przebijaki [narzędzia], kosiarki ogrodowe ręcz-
ne [narzędzia], żyletki, maszynki do golenia elektryczne lub 
nieelektryczne, paski ze skóry do ostrzenia brzytew, zestawy 
do golenia, oprawki, tarniki, tarki [narzędzia], wycinarki do ob-
ręczy [narzędzia], gwintownice ramkowe pierścieniowe, ko-
paczki ręczne [narzędzia], przycinarki do rur [narzędzia], przy-
rządy do cięcia rur, młotki drewniane [przyrządy ręczne], 
pilniki płytkowe do paznokci, s chochle do wina, przyrządy 
do cięcia, klucze [narzędzia], śrubokręty, szpryce do rozpyla-
nia środków owadobójczych, rozpylacze do środków owado-
bójczych [ręczne], tłuczki do tłuczenia, sztućce srebrne plate-
rowane, narzędzia do niszczenia chwastów ręczne, tasaki 

do warzyw, szczypce do rzęs, szczypce płaskie, ośniki, urzą-
dzenia i przyrządy: nauk fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, kontrolne, do ratowania ży-
cia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elek-
tryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumu-
latorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne 
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, płyty kompakto-
we, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, ma-
szyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery, opro-
gramowanie komputerowe, alarmy, alarmy dźwiękowe, 
dzwonki alarmowe elektryczne, gwizdki alarmowe ostrze-
gawcze, alkoholomierze, urządzenia do oddychania, inne niż 
do sztucznego oddychania, urządzenia do oddychania pod 
wodą, respiratory, inne niż do sztucznego oddychania, respi-
ratory do filtrowania powietrza, wyzwalacze migawek [foto-
grafika], urządzenia do wyważania, barometry, baterie elek-
tryczne, przyrządy obserwacyjne, betatrony, pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, etui na okulary, 
oprawki do okularów, odtwarzacze płyt kompaktowych, ko-
dery magnetyczne, dyski kompaktowe [CD-romy], dyski kom-
paktowe [audio-wideo], programy komputerowe nagrane, 
oprogramowanie komputerowe, nagrane, komputerowe 
urządzenia peryferyjne, programy komputerowe [software 
ładowalny], programy gier komputerowych, klawiatury kom-
puterowe, magnesy dekoracyjne, ramki cyfrowe do zdjęć, 
dyktafony, dyskietki, napędy dysków do komputera, drukarki 
komputerowe, odtwarzacze płyt DVD, tablice ogłoszeń elek-
troniczne, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], elek-
troniczne pióra świetlne [ekranopisy], notesy elektroniczne, 
ogrodzenia zelektryfikowane, odbiorniki [audio- i wideo], dal-
mierze [odległościomierze], telekopiarki, lornetki, wyłączniki 
zdalnie sterowane, urządzenia telewizyjne, urządzenia telefo-
niczne, odzież chroniąca przed ogniem, ubiory chroniące 
przed ogniem, w filtry do masek do oddychania, filtry [foto-
grafika], ekrany fluoryzujące, aparaty fotograficzne, ogniwa 
fotoelektryczne, fotokopiarki, fotometry, sprzęt dla korzysta-
nia z telefonu bez użycia rąk, maszty do anten bezprzewodo-
wych, sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, 
ogniwa galwaniczne, baterie galwaniczne, galwanometry, 
u automaty muzyczne [juke box] uruchamiane monetą, urzą-
dzenia do liczenia i sortowania pieniędzy wskaźniki prędkości, 
osłony zabezpieczające twarze robotników, odważniki, urzą-
dzenia GPS półprzewodniki, podpórki pod nadgarstki 
do użytku z komputerem, urządzenia wysokiej częstotliwości, 
wysokościomierze, hologramy, gwizdki do przywoływania 
psów, magnetyczne karty identyfikujące, induktory [wzbud-
niki, elektryczność], interfejsy komputerowe [informatyka], 
urządzenia jonizujące nie do powietrza i wody, karty z ukła-
dem scalonym lub mikroprocesorem, odtwarzacze kaset, 
przyciski do dzwonków, dzwonki [urządzenia ostrzegające], 
dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, okulary, 
binokle, etui na okulary, oprawki do okularów, łańcuszki 
do okularów, sznureczki do okularów, słuchawki na uszy, po-
krowce na laptopy, komputery przenośne, komputery, torby 
do laptopów, lasery nie do celów medycznych, latarnie ma-
giczne [aparaty projekcyjne], głośniki, szafki na głośniki, czuj-
niki, wzorniki [przyrządy pomiarowe], przewodniki elektrycz-
ne, instalacje elektryczne, czytniki [sprzęt przetwarzania 
danych], znaki nawigacyjne świetlne, diody świecące [LED], 
szyldy [znaki] świecące, wskaźniki elektroniczne emitujące 
światło, urządzenia do fotokopiowania, biurowe urządzenia 
do dziurkowania kart, myszy [informatyka], podkładki pod 
myszy komputerowe, miary, mechanizmy do urządzeń uru-
chamianych monetami, mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony 
do włączania telewizorów, megafony, wskaźniki ilości, urzą-
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dzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, po-
miarowe naczynia szklane, przyrządy pomiarowe, łyżki 
do odmierzania, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mi-
kroskopy, mikrotomy, telefony przenośne, modemy, monitory 
[hardware komputerowy], monitory [programy komputero-
we], urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, 
ochraniacze zębów, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefo-
nu komórkowego, urządzenia do analizy żywności, sygnały 
mgłowe niewybuchowe, neony reklamowe, niwelatory, przy-
rządy niwelacyjne, komputery przenośne [podręczne], 
optyczne nośniki danych, kable optyczne [światłowody], 
optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światło-
wody], lampy optyczne, soczewki optyczne, dyski optyczne, 
szkło optyczne, peryskopy, radio pagery, urządzenia i przyrzą-
dy fizyczne, pipety, planimetry, płyty do akumulatorów elek-
trycznych, gramofony, dystrybutory dysków komputero-
wych!, plotery [pisaki x-y], urządzenia do pomiarów 
precyzyjnych, wagi laboratoryjne [wysokiej dokładności], 
pryzmaty [optyka], urządzenia projekcyjne, ekrany projekcyj-
ne, pirometry, radia [aparaty radiowe], odbiorniki radiowe, ra-
dia samochodowe, wykrywacze dymu, probówki, liczydła, 
kalkulatory, dyski obliczeniowe, tarcze odblaskowe noszone 
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, kasy 
rejestrujące, regulatory świateł scenicznych, taśmy do czysz-
czenia głowic [nagrywanie], urządzenia do czyszczenia płyt 
gramofonowych, koła ratunkowe, tratwy ratunkowe, wyjścia 
bezpieczeństwa, plandeki ratownicze, urządzenia i sprzęt dla 
ratownictwa, kamizelki ratunkowe, niwelatory [poziomnice, 
przyrządy do ustalania linii poziomej], uchwyty do telefonów 
komórkowych, urządzenia do rysowania wykrojów krawiec-
kich, używane przy zabezpieczaniu przed korozją, solomie-
rze, klepsydry [czasomierze], igły gramofonowe, płyty fono-
graficzne, tuby do głośników, tablice połączeń, układy 
scalone, pulpity rozdzielcze [elektryczność], tablice sterowni-
cze [elektryczność], suwmiarki, kompasy okrętowe, szyldy 
[znaki] mechaniczne, ekrany [fotografika], kaski ochronne, ka-
ski ochronne dla uprawiania sportu, maski ochronne, zespoły 
nadawcze [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicz-
nych, nadajniki [telekomunikacja], okulary przeciwsłoneczne, 
pamięci komputerowe, spektrografy, spektroskopy, statywy 
do aparatów fotograficznych, czytniki kodów kreskowych, 
stroboskopy, wizjery do drzwi [judasze], elektryczne dzwonki 
do drzwi, o rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki za-
bezpieczające przed wypadkami, urządzenia do ochrony 
osobistej przed wypadkami, urządzenia do nauczania, pamię-
ci zewnętrzne USB, próżniomierze, lampy elektronowe próż-
niowe [radio], wariometry, tuleje złączowe do kabli elektrycz-
nych, złączki [elektryczność], urządzenia do powiększania 
[fotografika], drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sy-
gnalizacyjne], taśmy wideo, kamery wideo, kasety wideo, ma-
gnetowidy, kasety wideo z grami, wagi, urządzenia i przyrzą-
dy do ważenia, urządzenia do ważenia, urządzenia 
do głosowania, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, trój-
kąty ostrzegawcze do pojazdów, filmy rysunkowe animowa-
ne, kompasy [przyrządy pomiarowe], baterie do oświetlania, 
cyklotrony, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwa-
rzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, za-
opatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, zlewozmywaki, 
urządzenia do oczyszczania ścieków, wentylacyjne wyciągi, 
osprzęt do palników gazowych, zapalniczki, aparatura do ką-
pieli w gorącym powietrzu, podgrzewacze butelek dla nie-
mowląt elektryczne, urządzenia do kąpieli, piec kąpielowy, 
wanny łazienkowe, instalacje do kąpieli, urządzenia i instala-
cje oświetleniowe, urządzenia do oświetlania za pomocą 
diod elektroluminescencyjnych [LED], lampy oświetleniowe, 
latarki, urządzenia do opalania się, oszczędzacze paliwa, urzą-
dzenia do pieczenia chleba, tostery, lampki elektryczne 

na choinkę, szybkowary elektryczne, instalacje do wytwarza-
nia pary, prasowacze parowe, zasobniki pary, oświetlenie sufi-
towe, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, frytownice 
elektryczne, elektryczne ogrzewacze stóp, ogrzewacze stóp, 
elektryczne lub nieelektryczne, zapalarki do gazu, zapalniczki 
do gazu, palniki gazowe, zamrażarki, urządzenia do chłodze-
nia napojów, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, su-
szarki do włosów, krany, koce podgrzewane elektrycznie 
nie do celów leczniczych, urządzenia elektryczne do ogrze-
wania, urządzenie do ogrzewania akwariów, poduszki elek-
tryczne nie do celów leczniczych, kominki, hydranty, filtry 
do kawy elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, palarnie 
kawy, urządzenia i instalacje do gotowania, parniki, sprzęt ku-
chenny elektryczny, piekarniki, świeczniki, żyrandole, kuchen-
ki, lodówki, aparatura do dezodoryzacji powietrza, podgrze-
wacze powietrza, filtry powietrza do klimatyzacji, instalacje 
do filtrowania powietrza, urządzenia do chłodzenia powie-
trza, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, lampy 
bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, kuchenki mikrofa-
lowe, piece [urządzenia grzewcze], armatura do pieców, wy-
posażenie palenisk, szamotowa wykładzina pieców, lampy 
olejowe, grzejniki elektryczne, wieże rafineryjne do destylacji, 
instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do sauny, ciśnienio-
we szybkowary elektryczne, szuflady piecowe, lampy bezpie-
czeństwa, armatura ciśnieniowa do urządzeń oraz instalacji 
wodnych i gazowych, grzejniki do nóg, maszyny do suszenia 
tytoniu, latarki kieszonkowe, grzejniczki kieszonkowe, toalety 
[WC], miski klozetowe [WC], sedesy, płuczki ustępowe, formy 
do wypiekania wafli, elektryczne, grzejące płyty, podgrzewa-
cze wody [aparatura], bojlery, umywalki, kotły do pralni, insta-
lacje do dystrybucji wody, kamienie szlachetne, przyrządy 
zegarmistrzowskie i chronometryczne, emblematy z metali 
szlachetnych, agaty, amulety [biżuteria], kotwiczki [zegarmi-
strzostwo], szpilki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], zegarki 
na rękę, ozdoby z bursztynu, broszki [biżuteria], popiersia 
z metali szlachetnych, chronografy [zegarki], chronometry 
[zegary o dużej dokładności], chronoskopy, biżuteria komór-
kowa, diamenty, drut z metali szlachetnych [biżuteria], metale 
szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, kamienie 
szlachetne, zegary i zegarki elektryczne, ozdoby z kości sło-
niowej, bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo], 
posążki z metali szlachetnych, gagat, nieprzetworzony lub 
półprzetworzony, ozdoby z gagatu, złoto, nieprzetworzone 
lub kute, nici ze złota [biżuteria], kamienie półszlachetne, na-
szyjniki [biżuteria], ozdoby do kapeluszy z metali szlachet-
nych, iryd, pudełka z metali szlachetnych, łańcuszki [biżuteria], 
spinki do krawatów, szpilki do krawatów, dzieła sztuki z metali 
szlachetnych, żetony miedziane, stopy metali szlachetnych, 
spinki do mankietów, medale, medaliony [biżuteria], monety, 
kolczyki, oliwin [kamień szlachetny], osm, pallad, perły z am-
broidu, koraliki do robienia biżuterii, perły [biżuteria], platyna 
[metal], rod, obrączki [biżuteria], ruten, breloczki do kluczy 
ozdobne, kasetki na biżuterię [szkatułki], stopery, biżuteria 
ze szkła sztrasowego [imitacje drogich kamieni], zegarki, ze-
gary, bransoletki do zegarków, obudowy [skrzynki] do zega-
rów, koperty do zegarków, łańcuszki do zegarków, breloczki 
[biżuteria], papier, tektura, druki, materiały fotograficzne, ma-
teriały biurowe, kleje do materiałów biurowych lub do celów 
domowych, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, torby na śmieci [z papieru lub 
z tworzyw sztucznych], serwetki papierowe do demakijażu, 
kalkomanie, naklejki adresowe, adresarki, skoroszyty na doku-
menty, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], albumy, atla-
sy, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], spinacze do bank-
notów, biurowe nawilżacze do powierzchni klejących, kasetki 
na papeterię [artykuły biurowe], plany, ołówki, oprawy 
do ołówków, grafity do ołówków, temperówki do ołówków, 
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elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do ostrzenia ołów-
ków, elektryczne lub nie, bloki listowe [papeteria], broszury, 
kosze na listy, papier do pisania, broszury, książki, podpórki 
do utrzymywania wielu książek w pozycji pionowej, artykuły 
biurowe, zszywki biurowe, diagramy, aktówki [artykuły biuro-
we], p chorągiewki papierowe, teczki, skoroszyty [artykuły 
biurowe], pudełka na farby [artykuły szkolne], kuwetki na far-
bę, obsadki do piór, obsadki, uchwyty do piór, piórniki, pióra 
[artykuły biurowe], suszki do piór, utrzymujące wilgoć arkusze 
papieru lub plastiku do pakowania żywności, figurki [statuet-
ki] z papieru mâché, papier filtracyjny [bibuła], ochrona gu-
mowa na palce [artykuły biurowe], klej rybi [karuk] do papieru 
lub do użytku domowego, koperty na butelki z kartonu lub 
papieru, ulotki, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 
formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], foto-
grawiura, pióra wieczne, tace do sortowania i liczenia pienię-
dzy, mapy geograficzne, śpiewniki, globusy ziemskie, kartki 
z życzeniami, reprodukcje graficzne, igły, materiały klejące 
do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy 
elastyczne do użytku biurowego, taśma klejąca [materiały pi-
śmienne], tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, pod-
stawki do długopisów i ołówków, podręczniki [książki], urzą-
dzenia ręczne do etykietowania, zszywacze [artykuły 
biurowe], hektografy, papier z miazgi drzewnej, karton z mia-
zgi drzewnej [artykuły papiernicze], koperty [artykuły pi-
śmienne], pudła na kapelusze z tektury, filtry do kawy papie-
rowe, kalendarze, papierowe podstawki pod karafki, karty 
indeksowe, mapy, zaczepy do kart indeksowych, rury tekturo-
we, katalogi, taśmy przylepne do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, gluten [klej] do papieru lub do użytku 
domowego, kleje do materiałów biurowych lub do celów do-
mowych, pasma przylepne do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły 
biurowe], notesy podręczne, torebki do gotowania w kuch-
niach mikrofalowych, kalka maszynowa, uchwyty do kredy, 
kulki do piór kulkowych, krzywiki, śliniaki papierowe, materia-
ły do nauczania, kleje do papieru lub do użytku domowego, 
zakładki do książek, czcionki ze stali, papier świecący, dziurka-
cze [artykuły biurowe], bibuły, obwoluty na luźne kartki, folie 
z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza [do pako-
wania lub zabezpieczania w transporcie], szczotki [pędzle] 
malarskie, płótno do malarstwa, palety dla malarzy, karty mu-
zyczne z życzeniami, notatniki [notesy], spinacze do papieru, 
numeratory, oleodruki, segregatory [artykuły biurowe], mate-
riały piśmienne, taśmy lub karty papierowe do zapisu progra-
mów komputerowych, taśmy papierowe, papier w arkuszach 
[artykuły piśmienne], materiały filtracyjne papierowe [bibuła], 
ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, papier 
mâché, osłony na doniczki z papieru, noże do papieru [arty-
kuły biurowe], kokardy papierowe, serwetki papierowe, chus-
teczki do nosa [papierowe], torebki papierowe [rożki] 
w kształcie stożka, karton, pastele [kredki], wzory do kalkowa-
nia, kalka płócienna, kalka techniczna, papier pergaminowy, 
pieczęcie [stemple], afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru 
lub kartonu, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub pa-
pieru, błony z tworzyw sztucznych [samoprzyczepne, rozcią-
gliwe] do paletyzacji, papierowe maty na siedzenia, portrety, 
karty pocztowe, prospekty, wyroby przeznaczone do wyma-
zywania, gumki do ścierania, skrobaki wymazujące biurowe, 
tarcze wymazujące, księgi główne [książki], okładki na pasz-
porty, rozaria domowe, okólniki, indeksy, skorowidze, pojem-
niki na śmietanę papierowe, karty do kolekcjonowania, inne 
niż do gier, szablony [artykuły piśmienne], pudełka kartonowe 
lub papierowe, okładki na czeki, rysiki, szyldy z papieru lub 
z kartonu, emblematy, pieczęcie papierowe, kreda krawiecka, 
przebitki [materiały piśmienne], wykroje do szycia, wykroje 
do wykonywania odzieży, wkładki papierowe do szuflad, per-

fumowane lub nie, stalówki, stalówki ze złota, przyrządy 
do pisania, zeszyty, kreda do pisania, przybory do pisania, ma-
szyny do pisania [elektryczne i nieelektryczne], szczotki 
[pędzle] do pisania, bloki do pisania, drukowane publikacje, 
płyty matrycowe, wzorce pisma do kopiowania, przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], taśmy samoprzylepne do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, kaszty, ramy zecer-
skie [drukarstwo], stemple [pieczątki], papier srebrny, pióra 
ze stali, ramki do fotografii, skrobia [klej skrobiowy] do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, steatyt [kreda kra-
wiecka], stemple do pieczętowania, uchwyty do stempli, pie-
częci, kasetki na stemple [pieczątki], wzory do haftowania, 
atrament, wkłady atramentowe do piór, obrusy papierowe, 
papier toaletowy, drukarskie zestawy przenośne [artykuły 
biurowej, tusz [atrament], urządzenia biurowe do stemplowa-
nia kopert, serwety na stół papierowe, torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, wyro-
by z kartonu, papier pakowy, powielacze, urządzenia i maszy-
ny do powielania, ekierki, aparaty do wykonywania winiet, 
tablice szkolne, wierszowniki, winkielaki, numeratory [poligra-
fia], materiały do rysowania, bloki rysunkowe, przyrządy 
do rysowania, ołówki węglowe, wydruki graficzne, wskaźniki 
do pokazywania szczegółów na mapie, nieelektryczne, roz-
kłady drukowane, czasopisma [periodyki], czasopisma [perio-
dyki], gazety, niszczarki dokumentów do użytku biurowego, 
klamry, zaciski do papieru, cyfry [czcionki drukarskie], opaski 
papierowe na cygara, cyrkle kreślarskie, skóra i imitacje skóry, 
skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, para-
solki i parasole (duże), laski, aktówki, teczki, nosidełka dla dzie-
ci, temblaki do noszenia niemowląt, torby plażowe, czekany, 
trzosy, torby turystyczne, ircha, inna niż do czyszczenia, kozia 
skóra, torby na zakupy, pokrowce na sprężyny [skórzanej, na-
rzuty ze skór [futer], worki na obrok, portmonetki, walizeczki, 
walizy, rączki walizek, torebki, szkielety do torebek, skóra by-
dlęca, wyprawione skóry, portfele na karty wizytowe, walizki 
ze skóry lub z skóry wtórnej, nosidełka do noszenia niemow-
ląt, paski pod brodę skórzane, torby na ubranie [podróżne], 
kuferki na kosmetyki [przenośne], skóra surowa lub półprze-
tworzona, nici ze skóry, imitacje skóry, skórzane smycze, skóra 
wtórna, rzemienie [rymarstwo], skórzane pasy, skórzane sznu-
rówki, zawory, wentyle ze skóry, wojskowe paski, wykończe-
nia i dekoracje ze skóry do mebli, okładziny do mebli [skórza-
nej, moleskin [imitacja skóry], teczki na nuty, parasole, rączki 
do parasoli, kufry podróżne, kufry bagażowe, komplety po-
dróżne [wyroby skórzane], kufry podróżne, krupony [części 
skór], plecaki, torby alpinistyczne, wyroby rymarskie, pokrow-
ce na parasole, kije do parasoli, rzemyki do łyżew, etui na klu-
cze, teczki szkolne, przeciwsłoneczne parasole, sportowe tor-
by, torby do laptopów, torby na kółkach, opakowania ze skóry, 
torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, jelita do wyrobu 
wędlin, meble, lustra, ramki obrazów, półki magazynowe, 
szafki na akta, boje cumownicze niemetalowe, z bambus, za-
słony bambusowe, ławy [meble], kadzie niemetalowe, skrzyn-
ki na listy niemetalowe i niemurowane, podpory pod książki, 
półki biblioteczne, kredensy, barki ruchome [meble], meble 
biurowe, oprawy do szczotek, popiersia z drewna, wosku, gip-
su lub tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe [składo-
wanie, transport], ozdoby z tworzyw sztucznych do artyku-
łów spożywczych, kasety drewniane lub z tworzyw 
sztucznych, czopy niemetalowe, kołki do ścian niemetalowe, 
kość słoniowa, surowiec lub półprodukt, półki meblowe, wa-
chlarze nieelektryczne, drzewce flagowe, zamki niemetalowe 
do pojazdów, klepka bednarska, baryłki niemetalowe, beczki 
niemetalowe, krany niemetalowe do beczek, osprzęt nieme-
talowy do okien, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, fiszbin, surowiec lub półprodukt, kosze rybackie, 
kapsle do butelek niemetalowe, stojaki do butelek, korki 
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do butelek, opakowania drewniane do butelek, zamknięcia 
do butelek niemetalowe, palety załadunkowe, niemetalowe, 
wolnostojące przepierzenia [meble], stojaki na paszę, haczyki 
niemetalowe na odzież, haki do zasłon, uchwyty do zasłon, 
nie z materiałów tekstylnych, rolki do zasłon, plecionki ze sło-
my, zasłony z plecionek drewnianych [meble], serwantki, sto-
jaki na broń, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], szafki 
na ręczniki [meble], dozowniki stałe do ręczników niemetalo-
we, skrzynie kratowe [opakowania], tabliczki identyfikacyjne 
niemetalowe, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety 
wewnętrzne okienne, kanapy, wykończeniowe elementy pla-
stikowe do mebli, stoliki ruchome pod komputery, kartoteki 
[meble], skrzynie [paki] niemetalowe, chodziki dla dzieci, po-
duszki, poduszki dla zwierząt domowych, zawory z tworzyw 
sztucznych do przewodów drenażowych, zawory wodocią-
gowe z tworzyw sztucznych, wieszaki na ubrania, haczyki 
niemetalowe do wieszania odzieży, manekiny, wieszaki stoją-
ce na odzież [stojaki], pokrętła niemetalowe, komody, jaśki 
[poduszki], zagłówki, wałki, zagłówki [meble], koral, dzieła 
sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, kojce 
dla dzieci, pulpity [meble], podkładki nadmuchiwane powie-
trzem, nie do celów leczniczych, materace nadmuchiwane 
powietrzem, nie do celów leczniczych, materace, maty 
do kojców dziecięcych, pianka morska, rękojeści niemetalowe 
noży, meble, meble metalowe, osprzęt niemetalowy do me-
bli, przegrody drewniane do mebli, kółka samonastawne 
do mebli niemetalowe, drzwi do mebli, ruchome niemetalo-
we schody pasażerskie, dekoracje przestawne, zasłony deko-
racyjne z koralików, macica perłowa, surowiec lub półpro-
dukt, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub 
tworzyw sztucznych, fotele, kształtki na ramy obrazów, sznu-
ry do podwiązywania zasłon, ramki drewniane do uli, listwy 
do ram obrazów, stanowiska maszyn liczących, regały [me-
ble], półki do kartotek [meble], kozły do piłowania, osprzęt 
niemetalowy do trumien, trumny, zawiasy niemetalowe, sto-
iska wystawowe, podnóżki [taborety], leżaki, szyldy z drewna 
lub tworzyw sztucznych, stojaki na parasole, śpiwory kempin-
gowe, stoliki pod maszyny do pisania, sekretery, pulpity, szu-
flady, meble szkolne, pokrowce na odzież [do wieszania], po-
jemniki pływające, niemetalowe, rękojeści niemetalowe 
do kos, wózki meblowe, siedzenia metalowe, sofy, kanapy 
[otomany], podpórki do roślin, szafki niemetalowe do prze-
chowywania żywności, lustra, tafle szklane na lustra, skrzynki 
na zabawki, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, mate-
race sprężynowe do łóżek, maty wyjmowane do zlewów, 
czopy niemetalowe, postumenty pod doniczki na kwiaty, żer-
dzie niemetalowe, posągi z drewna, wosku, gipsu lub two-
rzyw sztucznych, stopnie [schodki] niemetalowe, krzesła, tace 
niemetalowe, pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, ko-
sze piekarskie, stoły, stoły metalowe, blaty stołów, toaletki 
[meble], szkło srebrzone [lustra], gabloty [meble], kółka do za-
słon, szyny do zasłon, karnisze do zasłon, figurki z wosku, prze-
wijaki, maty do przewijania niemowląt, kolebki, przybory ku-
chenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, 
pędzle, materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszcze-
nia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, przykrycia 
na akwaria, kosze na śmieci, przyrządy do demakijażu, odku-
rzacze nieelektryczne, urządzenia rozpylające do aerozoli, 
nie do celów medycznych, przesiewacze popiołu [przybory 
gospodarstwa domowego], szczoteczki do brwi, wanienki 
dla niemowląt przenośne, podgrzewacze butelek dla nie-
mowląt nieelektryczne, maty do pieczenia, odpady bawełny 
do czyszczenia, kubki, miednice, zraszacze, miotły, kufle 
do piwa, podpórki i uchwyty do kwiatów [układanie, roz-
mieszczanie kwiatów], zraszacze do podlewania kwiatów i ro-
ślin, doniczki okienne, doniczki na kwiaty, ścierki do mycia 
podłóg, szczotki do szorowania, pudełka na słodycze, włosie 

do produkcji szczotek, patelnie, szpilki kuchenne metalowe, 
końcówki wylotowe, sitka do konewek, deski do krojenia chle-
ba, pojemniki na chleb, kosze na chleb, deski do prasowania, 
podstawki pod żelazka do prasowania, szczotki, szczotki 
do szkła lamp, szczotki do misek klozetowych, materiały 
do wytwarzania pędzli, szczotki, popiersia z porcelany, cera-
miki, gliny lub szkła, maselniczki, klosze do przykrywania ma-
sła, ircha do czyszczenia, porcelana chińska [bibeloty], garnki 
utrzymujące ciepło nieelektryczne, zamknięcia pokrywek 
do garnków, urządzenia do dezynfekcji, do użytku osobiste-
go, kieliszki do jajek, kubły, gąsiory szklane, wiaderka do lodu, 
szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, grzebienie 
elektryczne, szkło emaliowane, flaszeczki, zestawy do oliwy 
i octu, pałeczki [sprzęt kuchenny], pułapki na myszy, bidony, 
figurki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, cedzaki [przybory 
gospodarstwa domowego], buteleczki, butelki, otwieracze 
do butelek, packi na muchy, foremki do lodu, formy, foremki 
[przybory kuchenne], frytownice nieelektryczne, wyciskacze 
do owoców nieelektryczne do celów domowych, żłoby dla 
zwierząt, rękawice ogrodnicze, pojemniki do użytku w go-
spodarstwie domowym, obrączki dla drobiu, półmiski do ja-
rzyn, zestawy do przypraw, polewaczki, dziobki naczyń, szkło 
do którego wprowadzono cienkie przewodniki elektryczne, 
butle szklane [pojemniki], balony szklane [pojemniki], pudeł-
ka szklane, szkło [naczynia], szkło sproszkowane do dekoracji, 
szklane kapsle, wyroby szklane malowane, grille [kuchenne], 
elementy podtrzymujące ruszt, przepychaczki do czyszcze-
nia odpływu, urządzenia do rozciągania rękawiczek, serwetni-
ki, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, rękawi-
ce do prac domowych, prasy do spodni, elektryczne 
urządzenia do wabienia i zabijania owadów, łapki na insekty, 
zbiorniki termoizolacyjne, termosy, termosy do napojów, ter-
moizolowane pojemniki na żywność, stoliki [tace], dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, młynki do kawy, ręczne, dzbanki 
do parzenia kawy, nieelektryczne, serwisy do kawy, kufle, 
szczotki do rozsmarowywania smoły, grzebienie, grzebienie 
o rzadko rozstawionych zębach, etui na grzebienie, dzbanki, 
karafki, podkładki na stół pod naczynia nie z papieru 
i nie z tkanin, klosze do przykrywania sera, rondle, słoiki 
na herbatniki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domo-
wego, gasidła do świec, elementy napinające do odzieży, pra-
sy do czosnku [sprzęt kuchenny], haczyki do zapinania guzi-
ków, formy, foremki do ciast [przybory kuchenne], menażki, 
kotły, garnki kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, 
kosze do użytku domowego, butle, korkociągi, przybory ko-
smetyczne, urządzenia do nadawania kształtu krawatom, 
kryształ [wyroby szklane], formy do ciastek, pojemniki ku-
chenne, przybory kuchenne, garnki kuchenne [komplety], 
butelki chłodnicze, torby izotermiczne, dzieła sztuki z porcela-
ny, ceramiki, gliny lub szkła, pojemniki na kleje, świeczniki, 
komplety do likieru, osłony na doniczki nie z papieru, koziołki 
pod noże na stół, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, 
mieszalniki nieelektryczne do celów domowych [blendery], 
ściereczki do wycierania kurzu, mopy, młynki do użytku do-
mowego ręczne, wodne aparaty do płukania jamy ustnej, 
nocniki, szczoteczki do paznokci, sztuczne jajka, ręczne urzą-
dzenia do wytwarzania makaronu, pucharki na owoce, szkło 
opałowe, szkło mleczne, kubki z papieru lub z tworzyw 
sztucznych, dozowniki do ręczników papierowych, kosze 
na papier, talerze papierowe, rozpylacze do perfum, froterki 
do parkietów nieelektryczne, młynki do pieprzu, ręczne, pie-
przniczki, szczotki dla koni, koszyki piknikowe z naczyniami, 
foremki do wycinania ciasteczek, polerowanie urządzenia 
i aparaty nieelektryczne do polerowania, do celów domo-
wych, rękawice do polerowania, skóra do polerowania, mate-
riały do polerowania [nabłyszczania], z wyjątkiem preparatów, 
papieru i kamieni, porcelana, pudełka na kanapki, pudernicz-
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ki, puszek do pudru, ręczne narzędzia do czyszczenia, waciki 
czyszczące, szmatki do czyszczenia, pakuły czyszczące, szkla-
ne włókno krzemowe, inne niż do celów włókienniczych, 
krzemionka roztopiona [produkt półprzetworzony], inna niż 
dla budownictwa, spryskiwacze, pędzle do golenia, oprawki 
do pędzli do golenia, pułapki na szczury, rozpylacze perfum, 
pochłaniacze dymu do użytku domowego, tarki [sprzęt ku-
chenny], trzepaczki nieelektryczne, łyżki do mieszania [przy-
bory kuchenne], mieszadełka do koktajli, salaterki, solniczki, 
łopatki [sprzęt kuchenny], szczotki do czyszczenia pojemni-
ków, miski, łopatki [sztućce], zmywaki metalowe do szorowa-
nia, zmywaki ścierne do celów kuchennych, szyldy z porcela-
ny lub ze szkła, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, 
deski do krojenia do kuchni, szybkowary nieelektryczne, łyżki 
wazowe, łyżki do butów, szczotki do obuwia, przyrządy 
do woskowania i polerowania butów, nieelektryczne, kopyta 
szewskie, przykrywki do dań (potraw), naczynia, stojaki stoło-
we na gorące potrawy, gąbki do celów domowych, uchwyty 
toaletowe na gąbki, szczecina świńska, rondelki, tygielki, my-
delniczki, naczynia na mydło, dozowniki mydła, sita [przybory 
gospodarstwa domowego], tace obrotowe, kółka na serwet-
ki, cedzaki, przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa do-
mowego], syfony do wody gazowanej, skarbonki, naczynia 
do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, okładki, 
uchwyty na karty menu, torebki do wyciskania kremu przy 
dekoracji, dysze do węży zraszających, szczotki do mycia na-
czyń, stalowe wiórki do czyszczenia, wieszaki na ręczniki [prę-
ty i koła], statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, ście-
reczki do wycierania kurzu, szczotki z piór do wycierania 
kurzu, naczynia stołowe, prawidła do butów, prawidła do bu-
tów z cholewami, wiadra płócienne, kuwety [pojemniki 
na nieczystości dla zwierząt], zgrzebła, wazy do zup, tace 
do użytku domowego papierowe, tace do użytku domowe-
go, patery, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, ser-
wisy [zastawy stołowe], filiżanki, sitka do zaparzania herbaty, 
pudełka na herbatę, czajniczki do herbaty, przykrycia na czaj-
niczek, serwisy do herbaty, sitka do herbaty, nóż piekarniczy, 
wałki do ciasta domowe, talerze, szczotka mechaniczna, trze-
paczki do dywanów [nie będące maszynami], szczecina zwie-
rzęca [szczotkarstwo], grzebienie dla zwierząt, szufelki lub 
urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu, przybory toaleto-
we, kosmetyczki na przybory toaletowe, uchwyty na papier 
toaletowy, dozowniki papieru toaletowego, gąbki toaletowe, 
pokrywki do garnków, garnki, wyroby garncarskie, łopatki 
do ciast, nieelektryczne lodówki turystyczne, poidła, klatki dla 
zwierząt domowych, lejki, szklanki do napojów, kieliszki, słom-
ki do picia, rożki do picia, koryta, pokrowce na deski do praso-
wania, spodki, urny, wazony, wanienki dla ptaków, klatki dla 
ptaków, obrączki dla ptaków, gofrownice do ciast, nieelek-
tryczne, deski pralnicze, klamerki do mocowania bielizny 
na sznurze, stojaki do suszenia prania, suszarki do bielizny, 
balie, imbryki nieelektryczne, talerze jednorazowego użytku, 
pipety [do degustacji win], wyżymaczki do mopów, odpady 
wełniane do czyszczenia, szczoteczki do zębów, szczoteczki 
do zębów elektryczne, nici dentystyczne, wykałaczki, pojem-
niki na wykałaczki, miksery domowe nieelektryczne, akwaria, 
terraria domowe [uprawa roślin], terraria domowe, cukiernice, 
tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżko, obrusy, ser-
wetki tekstylne do demakijażu, bielizna kąpielowa, sztandary, 
narzuty na łóżko, papierowe narzuty na łóżka, bielizna poście-
lowa, pościel, pokrowce na poduszki, brokaty, tkanina z kor-
donku, szewiot [tkanina], tkaniny bawełniane, krepon, adama-
szek, wsypa [bielizna pościelowa], drogiet [tkaniny], zasłony 
prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, chorągiewki, drelichy, flagi [niepapierowe], kołderki 
do przykrywania nóg, tekstylne materiały do filtrowania, filc, 
tkaniny lniane, flanela [tkanina], ratyna [tkanina], podszewki 

[tkaniny], tkaniny płócienne na buty, zasłony z surowców włó-
kienniczych lub tworzyw sztucznych, uchwyty do zasłon 
z materiałów tekstylnych, gaza [tkanina], flanela sanitarna, tka-
niny do celów włókienniczych, tkaniny z włókna szklanego 
do celów włókienniczych, włosianka [materiał na worki], płót-
no klejowe, inne niż do materiałów piśmiennych, trykot [ma-
teriał], płótno konopne, tkaniny konopne, bielizna domowa, 
podszewki do kapeluszy, drukowane tkaniny perkalowe, wsy-
py [pokrowce na materace], dżersej [materiał], materiały z juty, 
płótna do gobelinów i haftów, podstawki pod kieliszki [z tka-
nin], płótna do sera, kaliko [perkal], poszewki na poduszki, po-
szewki, krepa [tkanina], tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tka-
niny imitujące skóry zwierzęce, całuny, marabut [materiał], 
pokrycie na materace, okładziny do mebli z tworzyw sztucz-
nych, tkaniny obiciowe, okładziny do mebli z surowców włó-
kienniczych, moleskin [tkanina], moskitiery, obrusy na stół 
[niepapierowe], kotary na drzwi [zasłony], tkaniny z ramii, 
ścierki do osuszania szkła [ręczniki], pledy podróżne, aksamit, 
firanki, śpiwory [poszwy zastępujące prześcieradła], pokrow-
ce ochronne na meble, jedwab [tkanina], pledy, materiały tek-
stylne, etykiety z materiału, dzianina, tafta [tkanina], tworzywa 
sztuczne [substytuty tkanin], ręczniki do twarzy tekstylne, 
ręczniki tekstylne, tkanina do obuwia, tkaniny, chusteczki 
do nosa [tekstylne], obrusy stołowe [niepapierowe], serwetki 
tekstylne, ściereczki niepapierowe, serwety na stół niepapie-
rowe, pokrowce na deski toaletowe [tkaniny], płótno, prze-
ścieradła [tkaniny], tiul, materiały tekstylne nietkane, ceraty 
[obrusy], obicia ścienne z materiałów tekstylnych, materiały 
na bieliznę osobistą, bielizna wzorzysta, rękawice toaletowe, 
tkaniny elastyczne, materiały lepkie przyklejane na gorąco, 
tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tka-
niny wełniane, zefir [tkanina], odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
obcasy, napletki, zapiętki do obuwia, garnitury, majtki dziecię-
ce, wyprawka dziecięca [ubrania], stroje kąpielowe, kąpielów-
ki, płaszcze kąpielowe, czepki kąpielowe, sandały kąpielowe, 
pantofle kąpielowe, bandany na szyję, berety, getry, odzież 
z imitacji skóry, odzież dla automobilistów, odzież, odzież pa-
pierowa, daszki [nakrycia głowy], boa na szyję, trykoty [ubra-
nia], biustonosze, ornaty, sukienki, czepki kąpielowe, pod-
szewki [elementy ubrań], poszetki, stroje na maskaradę, 
rękawiczki z jednym palcem, kamizelki dla rybaków, obuwie 
piłkarskie, ogrzewacze stóp nieelektryczne, gabardyna [ubra-
nia], kalosze, getry, pasy do przechowywania pieniędzy 
[odzież], antypoślizgowe przybory do obuwia, paski [odzież], 
odzież gimnastyczna, obuwie gimnastyczne, półbuty, chusty, 
rękawiczki [odzież], halki [bielizna], karczki koszul, koszule, na-
pierśniki, plastrony [koszule], drewniaki, spodnie, taśmy do ge-
trów, pod stopy, szelki, pasy do pończoch [bielizna], kapelu-
sze, szkielety do kapeluszy, kurtki [odzież], dżerseje [ubrania], 
żakiety pikowane [ubrania], gorsety [bielizna], kaptury 
[odzież], podszewki gotowe [część garderoby], kieszenie 
do odzieży, odzież gotowa, nakrycia głowy, staniki, gorsety 
[bielizna], kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, krawaty, fulary 
[ozdobne krawaty], koszule z krótkimi rękawami, śliniaki nie-
papierowe, odzież ze skóry, legginsy, bielizna, mankiety [ubra-
nie], prochowce, pelisy, mantyle [szale hiszpanek], gorsety, 
mitry [nakrycia głowy], szlafroki, mufki [odzież], czapki [nakry-
cia głowy], daszki do czapek, okrycia wierzchnie [odzież], na-
uszniki [odzież], kombinezony [odzież], pantofle domowe, 
kapelusze papierowe [odzież], kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, peleryny, futra [odzież], halki, półhal-
ki, poncza, swetry, piżamy, odzież dla kolarzy, obwódki 
do obuwia, odzież wodoodporna, spódnice, sandały, sari, sa-
rongi, ochraniacze kołnierzy, szarfy [do ubrania], maski 
na oczy do spania, woalki [odzież], berety, kwefy [odzież], bry-
czesy [spodnie], buty sznurowane, okucia metalowe do obu-
wia, buty, podeszwy butów, cholewki do obuwia, czubki 
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do butów, obuwie, bluzy, fartuchy [odzież], potniki, rękawice 
narciarskie, buty narciarskie, spódnico-spodenki tenisowe, sli-
py, skarpetki, podwiązki do skarpetek, buty sportowe, obuwie 
sportowe, boty, cholewki do butów, nakrycia głowy [odzież], 
espadryle, szale, etole [futra], korki do butów piłkarskich, stroje 
plażowe, obuwie plażowe, podwiązki, pończochy, pończochy 
wchłaniające pot, napletki do pończoch, podwiązki do poń-
czoch, rajtuzy, swetry, T-shirty, togi, sukienka na szelkach 
do noszenia na bluzkę, dzianina [odzież], koszulka gimna-
styczna, palta, mundury, bielizna wchłaniająca pot, majtki, 
kombinezony dla narciarzy wodnych, kamizelki, wyroby poń-
czosznicze, cylindry [kapelusze], koronki, hafty, wstążki i splo-
ty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, emble-
maty nie z metali szlachetnych, emblematy ozdobne, 
aplikacje [pasmanteria], naramienniki, opaski elastyczne 
do podtrzymywania rękawów, taśmy elastyczne, wstążki [ar-
tykuły pasmanteryjnej, sznury do odzieży, sznurki lamówko-
we, wstawki do ubrań (skrawki), broszki [dodatki ubraniowe], 
kordonek [pasmanteria], łaty przyklejane na gorąco do deko-
racji artykułów tekstylnych) [artykuły pasmanteryjne], napy, 
brody sztuczne, sztuczne wąsy, taśmy do zasłon, pióra [do-
datki do ubrań], ozdoby [hafty], naparstki do szycia, fiszbiny 
do gorsetów, łaty przyklejane na gorąco do reperacji wyro-
bów włókienniczych, lamety [ozdoby odzieży], frędzle, girlan-
dy sztuczne, blaszki z miki, hafty złote, zapięcia do pasków, 
wstążki do włosów, czepki do farbowania włosów, wsuwki 
do włosów, szpilki do włosów, siatki na włosy, kokardy do wło-
sów, ozdoby do włosów, wsuwki do włosów, włosy do prze-
dłużania, treski z włosów, haftki [artykuły pasmanteryjne], igły 
ściągające (łączące), klipsy do spodni dla kolarzy, zapięcia 
do szelek, ozdoby do kapeluszy nie z metali szlachetnych, fal-
banki koronkowe, lamówki do ubrań, dziurki, pętelki do odzie-
ży, falbany do odzieży, zapięcia do ubrań, falbany do spódnic, 
haczyki i taśmy samoprzyczepne, guziki, haczyki, zaczepy 
do kilimów, wkładki sztywne do kołnierzyków, wieńce z kwia-
tów sztucznych, sztuczne kwiaty, owoce sztuczne, sztuczne 
rośliny, artykuły pasmanteryjne, szelki do prowadzenia dzieci, 
lokówki, inne niż przyrządy ręczne, papiloty, ludzkie włosy, 
etui na igły, pudełka na igły, poduszeczki do igieł, igły, igły 
do czesarek wełny, pudełka na przybory do szycia, igły 
do szycia, obrębki sztuczne, szpilki do kręcenia włosów, bły-
skotki do ubrań, koraliki, inne niż do robienia biżuterii, peruki, 
sztuczne włosy, pikoty [koronka], koronkowe ozdoby, wstęgi 
do dekorowania, pompony, suwaki, zamki błyskawiczne 
do toreb, rozetki [artykuły pasmanteryjne], igły rymarskie, 
sznury do obszywania ubrań, czółenka do wyrobu sieci ry-
backich, haftki do gorsetów, zapięcia do bluzek, sprzączki 
do ubrań, nawłóczka, sznurowadła do butów, haczyki 
do obuwia, igły szewskie, dziurki przy butach, sprzączki 
do obuwia, zapięcia do obuwia, ozdoby do obuwia nie z me-
tali szlachetnych, naramienniki (poduszki), hafty srebrne, 
szpulki do przechowywania muliny lub wełny [nie będące 
częściami maszyn], numery startowe, poduszeczki do szpilek, 
szpilki, inne niż biżuteria, hafty, szydełka do haftowania, 
grzybki do cerowania, igły do cerowania, strusie pióra [dodat-
ki ubraniowe], druty do robót dziewiarskich, tupety, peruczki, 
galony, chwosty [pasmanteria], pióra ptasie [dodatki 
do ubrań], litery do znakowania bielizny, monogramy do zna-
kowania bielizny, cyfry do znakowania bielizny, koronki weł-
niane, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum 
i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstyl-
ne), dywaniki samochodowe, maty łazienkowe [dywaniki], 
wykładziny podłogowe winylowe, wykładziny podłogowe, 
wycieraczki [słomianki], maty antypoślizgowe, darń sztuczna, 
linoleum, maty, tapety, maty z trzciny, wykładziny podłogowe 
izolujące, tapety tekstylne, maty gimnastyczne, dywaniki, ta-
pety [draperie], nietekstylne, gry i zabawki, artykuły sportowe 

i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, sprzęt wędkarski, haczyki 
wędkarskie, żyłki wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, wędki, 
linki, żyłki wędkarskie, grzechotki, rękawice baseballowe, gry 
konstrukcyjne, klocki [zabawki], okładziny do stołów bilardo-
wych, kręgle, kreda do kijów bilardowych, kule bilardowe, kije 
bilardowe, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane mo-
netami lub żetonami, karty do bingo, spławiki [sprzęt wędkar-
ski], deski do pływania, przyrządy gimnastyczne, łuki do strze-
lania, przybory do łuków do strzelania, rękawice bokserskie, 
gry planszowe, ozdoby choinkowe, stojaki do choinek, warca-
by [gry], plansze do gry w warcaby, naciągi do rakiet, przyrzą-
dy do reperacji darni [akcesoria golfowe], gra w domino, la-
tawce, przynęty zapachowe do łowiectwa i wędkarstwa, 
buty łyżwiarskie, łyżwy, elektroniczne tarcze, ochraniacze 
łokci [artykuły sportowe], ekspandery, rowery treningowe sta-
cjonarne, modele pojazdów przeskalowane, pistolety do pa-
intballa [artykuły sportowe], maski zabawkowe, rękawice 
do szermierki, maski szermiercze, broń do szermierki, lotki 
[gry], samochody sterowane radiem [zabawki], gry automa-
tyczne lub na żetony, automaty do gier hazardowych, przy-
rządy do ćwiczeń fizycznych, urządzenia do gry, aparatura 
do sztuk magicznych, gry towarzyskie (salonowe), pasy 
do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], paralotnie, 
dzwonki na choinkę, rękawice golfowe, kije golfowe, torby 
na kije golfowe, na kółkach lub bez, przyrządy do gimnastyki, 
rękawice do gier, lotnie, hantle, kusze [artykuły sportowe], kije 
hokejowe, podkowy do zabawy, żetony do gier hazardowych, 
żetony do gier, kalejdoskopy, karty do gry, karuzele, kręgle 
[gry], uchwyty do świeczek choinkowych, podbieraki dla 
wędkarzy, uprząż wspinaczkowa, cukierki - petardy, nakolan-
niki [artykuły sportowe], konfetti, bąki [zabawki], torby 
na sprzęt do krykieta, przynęty stosowane w wędkarstwie, 
sztuczne, końcówki do kijów bilardowych, balony do zabawy, 
dętki do piłek do gry, pneumatyczne pistolety [zabawki], 
mahjongs, kukiełki, oprzyrządowanie i urządzenia do kręgli, 
maszty do desek windsurfingowych, zabawki ruchome, prze-
skalowane zestawy modeli [zabawki], amunicja do broni 
do gry w paintballa [artykuły sportowe], siatki [artykuły spor-
towe], pachinko, papierowe czapeczki na przyjęcia, piniaty, 
pistolety [zabawki], zabawki wypchane, pluszowe zabawki, 
pierścienie do rzucania [gry], worki treningowe, urządzenia 
do zaznaczania punktów w bilardzie, lalki, łóżka dla lalek, bu-
telki do karmienia lalek, domki dla lalek, ubranka dla lalek, po-
koiki dla lalek, puzzle, smycze do desek surfingowych, ringo, 
przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu, hulajnogi [zabaw-
ki], rolki, łyżworolki, koła do ruletki, zdrapki do gier loteryjnych, 
naciągi do rakiet (syntetyczne), szachownice, szachy [gra], ko-
nie na biegunach [zabawki], kotyliony na imprezy, tańce [za-
bawki na przyjęcia, bibeloty], żarty [atrapy], nagolenniki [arty-
kuły sportowe], tarcze strzelnicze, rękawice [akcesoria do gier], 
sanki [artykuły sportowe], łyżwy, siatki na motyle, śnieg 
sztuczny na choinki, śnieżne kule, rakiety śnieżne, ochrania-
cze [części strojów sportowych], baseny kąpielowe [zabawki], 
deski do pływania, płetwy do pływania, rękawki do pływania, 
pasy do pływania, kapoki do pływania, skóra focza [pokrycia 
na narty], bańki mydlane [zabawki], deskorolki, pokrycie śli-
zgów nart, wiązania do nart, narty, krawędzie nart, skrobaczki 
do nart, wosk do nart, deski snowboardowe, torby na narty 
i deski surfingowe, automaty [automaty do gier], piłki do gier, 
gry, kule do gry, kulki do gry, stoły do piłkarzyków, kości 
do gry, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, pojazdy 
[zabawki], kije do gier, tyczki do uprawiania skoku o tyczce, 
bloki startowe [artykuły sportowe], urządzenia zaciskowe 
[sprzęt do wspinaczki górskiej], katapulty [artykuły sportowe], 
kontrolery do konsoli gier, deski windsurfingowe, deski surfin-
gowe, narty surfingowe, pałeczki sztafetowe, ekrany maskują-
ce [artykuły sportowe], misie pluszowe, aparaty do wyrzuca-
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nia piłek tenisowych, siatki tenisowe, maski teatralne, 
suspendery, stoły do tenisa stołowego, rzutki strzelnicze [tar-
cze], przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, gry prze-
nośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, trampoliny, 
trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] do desek 
windsurfingowych, trik-trak [gra], automaty do gier wideo, 
narty wodne, choinki z materiałów syntetycznych, huśtawki, 
kubki na kości do gry, rzutki, strzałki [gra], dyski sportowe, lata-
jące krążki [zabawki], kapiszony do pistoletów [zabawki], kapi-
szony wybuchowe [zabawki], mięso, ryby, drób, dziczyzna, 
ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i goto-
wane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mle-
ko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, ajvar [pasta 
warzywna], mleko albuminowe, wyciągi z wodorostów 
do celów spożywczych, alginiany do celów spożywczych, 
koktajle jajeczne bezalkoholowe, przecier jabłkowy, ostrygi 
nieżywe, kaszanka, fasolka konserwowa, rosół, zawierające 
tłuszcz pasty do kanapek, masło, krem na bazie masła, dakty-
le, zsiadłe mleko, jaja, żółtka jajek, jaja w proszku, białko do ce-
lów kulinarnych, białka jajek, groszek konserwowy, masło ara-
chidowe, orzeszki arachidowe preparowane, korniszony, 
czipsy odtłuszczone, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 
ryby solone, ryby konserwowane, ryby nieżywe, filety rybne, 
żywność przygotowywana z ryb, konserwy rybne, klej rybi 
do środków spożywczych, potrawy z ryb dla ludzi, przeciery 
rybne, przetworzona ikra rybia, mięso, mięso konserwowane, 
koncentraty rosołu, ekstrakty mięsne, galarety mięsne, kon-
serwy mięsne, mięso solone, chipsy owocowe, owoce kon-
serwowane w alkoholu, galaretki owocowe, miąższ owoców, 
przekąski na bazie owoców, galaretki jadalne, krewetki różo-
we [nieżywe], drób, nieżywy, żelatyna, warzywa gotowane, 
warzywa suszone, warzywa konserwowane, warzywa 
w puszkach, przeciery warzywne, sałatki warzywne, opiekane 
wodorosty, śledzie, homary nieżywe, dżem imbirowy, jogurt, 
zupy jarzynowe (przetwory), masło kakaowe, flaki, owoce lu-
krowane, chipsy ziemniaczane, płatki ziemniaczane, ziemnia-
ki zapiekane w cieście, ser, kawior, kefir [napój mleczny], hum-
mus [pasta z ciecierzycy], kimchi [danie z kiszonych warzyw], 
szpik kostny zwierzęcy jadalny, olej kostny, jadalny, masło ko-
kosowe [olej kokosowy], tłuszcz kokosowy, wiórki kokosowe, 
olej kokosowy, kompoty, mleko skondensowane, dżemy, czo-
snek konserwowy, zupy, raki, nieżywe, krokiety, skorupiaki, 
nieżywe, kumys [napój mleczny], podpuszczka, łosoś, langu-
sty, nieżywe, wątroba, pasztet z wątróbki, olej z siemienia lnia-
nego spożywczy, lecytyna spożywcza, soczewica konserwo-
wana [warzywa], olej kukurydziany, migdały mielone, 
margaryna, marmolada, mleko, enzymy mlekowe do celów 
spożywczych, napoje mleczne z przewagą mleka, mleczne 
produkty, koktajle mleczne, serwatka, małże jadalne nieżywe, 
orzechy preparowane, owoce gotowane, owoce konserwo-
wane, mrożone owoce, owoce w puszkach, sałatki owocowe, 
oleje jadalne, oliwki konserwowane, olej z oliwek jadalny, olej 
z orzechów palmowych [żywność], olej palmowy jadalny, 
pektyna do celów spożywczych, soki roślinne do gotowania, 
piccalilli, pikle, grzyby konserwowane, pyłki kwiatowe jako 
żywność, sos żurawinowy [kompot], protokwasza [kwaśne 
mleko], olej rzepakowy jadalny, riażenka [sfermentowane go-
towane mleko], rodzynki, śmietana [produkty mleczarskie], 
nasiona spożywcze, anchois, sardynki, kapusta kwaszona, 
skórki owocowe, małże (mięczaki) nieżywe, szynka, bita śmie-
tana, jaja ślimacze [jadalne], wieprzowina, smalec, strzykwy 
nieżywe, poczwarki jedwabnika jadalne, olej sezamowy, tahi-
ni [pasta z ziarna sezamowego], krewetki [nieżywe], śmietana 
kwaśna, soja konserwowana spożywcza, mleko sojowe [na-
miastka mleka], pestki słonecznika, olej słonecznikowy do ce-
lów spożywczych, bekon, tłuszcze jadalne, łój spożywczy, 
składniki do sporządzania zup, tuńczyk, tofu, przecier pomi-

dorowy, sok pomidorowy do celów kulinarnych, trufle kon-
serwowane, małże [nieżywe], aloes spożywczy, gniazda pta-
ków jadalne, dziczyzna, nieżywa, kiełbasy, kiełbaski w cieście, 
wędliny, preparaty do produkcji bulionu, cebula konserwo-
wana [warzywa], kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, 
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), droż-
dże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przypra-
wy), przyprawy, lód, wodorosty [przyprawy], anyż, aromaty 
do napojów, inne niż oleje esencyjne, aromaty, inne niż oleje 
esencyjne, mąka pszenna, aromaty do ciast, inne niż oleje 
esencyjne, proszek do pieczenia, ciasto, ciastka, wyroby cu-
kiernicze, ocet piwny, zagęszczacze stosowane przy gotowa-
niu produktów spożywczych, środki wiążące do lodów spo-
żywczych, mączka z roślin strączkowych, słodycze [cukierki], 
bułeczki słodkie, chleb, chleb bezdrożdżowy, kanapki, herbat-
niki petit-beurre, cheeseburgery, chow-chow [przyprawa], 
chutney [ostry, gęsty sos], kuskus [kasza], curry [przyprawa], 
słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), 
musy deserowe, lody, herbata mrożona, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, esencje do artykułów żyw-
nościowych, ocet, wermiszel, preparaty do zmiękczania mię-
sa do celów gospodarstwa domowego, mięso zapiekane 
w cieście, mięsne sosy, pomadki [cukierki], musy owocowe 
[sosy], sajgonki, mleczko pszczele, galaretki owocowe [słody-
cze], kukurydzianka/mamałyga [potrawa na wodzie lub mle-
ku], jęczmień łuskany, mąka z jęczmienia, jęczmień gnieciony, 
napoje na bazie herbaty, chipsy [produkty zbożowe], prepa-
raty zbożowe, batoniki zbożowe, przekąski zbożowe, przypra-
wy, goździki [przyprawa], glukoza do celów kulinarnych, do-
datki glutenowe do celów kulinarnych, kasza manna, kasze 
spożywcze, owies gnieciony, płatki owsiane, kasza owsiana, 
mąka owsiana grubo zmielona, owies łuskany, chałwa, droż-
dże, miód, imbir [przyprawa], jogurt mrożony [lody spożyw-
cze], kawa, substytuty kawy, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, aromaty kawowe, napoje na bazie kawy, kakao, napoje 
na bazie kakao, cukierki, kapary, karmelki [cukierki], mąka 
ziemniaczana do celów spożywczych, guma do żucia, bisz-
kopty, keczup, sól kuchenna, sól do konserwowania żywno-
ści, krakersy, napary, inne niż do celów leczniczych, ciasta, lu-
kier do ciast, zioła konserwowane [przyprawy], ciasto 
w proszku, paszteciki, lód, kurkuma do żywności, lukrecja 
[cukiernictwo], batony lukrecjowe [cukiernictwo], nasiona lnu 
do celów spożywczych dla ludzi, kukurydza mielona, kukury-
dza palona, płatki kukurydziane, grysik kukurydziany, mąka 
kukurydziana, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukierni-
cze], słodziki/maltoza, słód do celów spożywczych, herbatniki 
słodowe, ekstrakt słodowy do celów spożywczych, wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, marynaty, marcepan, pasta 
migdałowa, majonezy, woda morska do gotowania, mąka, 
potrawy na bazie mąki, melasa, syrop cukrowy do celów spo-
żywczych, kleik spożywczy na bazie mleka, napoje kawowe 
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje czekoladowe 
z mlekiem, glazury do szynki, produkty z mąki mielonej, gałka 
muszkatołowa, muesli, produkty spożywcze na bazie owsa, 
gotowe potrawy oparte na kluskach, kluski, cukier palmowy, 
bułka tarta, sosy do makaronu, paszteciki, placki, słodycze 
do ssania, pesto, ptifurki [ciasteczka], naleśniki, pieprz, piernik, 
mięta do wyrobów cukierniczych, cukierki miętowe, pieprz 
[przyprawy], pizze, propolis, wysokoproteinowe batoniki zbo-
żowe, puddingi, kukurydza prażona [popcorn], tarty (z na-
dzieniem z jajek, sera, boczku, itp.), pierożki (ravioli), ryż, ciast-
ka ryżowe, przekąski ryżowe, relish [sos przyprawowy na bazie 
owoców lub warzyw], lód naturalny lub sztuczny, kawa 
nie palona, szafran [przyprawa], sago, preparaty usztywniają-
ce do bitej śmietany, sosy sałatkowe, drożdże, zaczyn, czeko-
lada, napoje na bazie czekolady, musy czekoladowe, ziele an-
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gielskie, sól selerowa, bułki, musztarda, mąka gorczycowa, 
pasta z soi [przyprawy], mąka sojowa, sos sojowy, sorbety 
[lody], sosy [przyprawy], spaghetti, lody, lody spożywcze 
w proszku, soda spożywcza, skrobia do celów spożywczych, 
anyż gwiaździsty, sushi, słodziki naturalne, tabule [sałatka z ku-
skus], tako, tapioka, mąka z tapioki do celów spożywczych, 
herbata, ciasto [masa do pieczenia], enzymy do ciast, makaro-
ny, sosy pomidorowe, tarty (z owocami), tortille, wanilia [aro-
mat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], gofry, wodorowi-
nian potasowy do celów kulinarnych, kiełki pszeniczne 
do celów spożywczych dla ludzi, zagęszczacze do kiełbasy, 
przyprawy, preparaty aromatyczne do żywności, cykoria 
[substytut kawy], cynamon [przyprawa], gluten jako artykuł 
spożywczy, cukier, pralinki, słodycze ozdobne na choinki, sło-
dycze, suchary, przygotowane do spożycia potrawy, ziarna, 
produkty rolne, ogrodnicze, oraz leśne, świeże owoce i wa-
rzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, 
słód, algarobilla [pasza dla zwierząt], algi spożywcze dla ludzi 
lub zwierząt, aloes [roślina], piasek aromatyczny dla zwierząt 
domowych [ściółka], ostrygi żywe, drzewa [rośliny], kora suro-
wa, pnie drzew, jagody [owoce], cebulki kwiatowe, rośliny 
strączkowe świeże, pokrzywy, jaja do wylęgania, cykoria [sała-
ta], groch świeży, orzeszki arachidowe świeże, mączka z orze-
chów arachidowych dla zwierząt, makuchy z orzeszków ara-
chidowych dla zwierząt, ryby żywe, przynęty dla wędkarstwa 
[żywe], mączka rybna na pasze dla zwierząt, ogórki świeże, 
cytryny świeże, sałata świeża, pory świeże, szpinak świeży, po-
karm dla zwierząt domowych, wapno do pasz, ziarno do ży-
wienia zwierząt, mączka dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, 
karma dla psów, kotów i innych zwierząt, warzywa świeże, 
jęczmień, papier ścierny dla zwierząt domowych [ściółka], na-
poje dla zwierząt domowych, ziarna [zboże], zboże w ziar-
nach nieprzetworzone, kasze dla drobiu, owies, orzechy la-
skowe, drożdże jako pasza dla zwierząt, siano, drewno 
w kłodach, wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, 
chmiel, szyszki chmielowe, homary żywe, suchary dla psów, 
chleb świętojański, ziarno kakaowe w stanie surowym, ziem-
niaki, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, zarodki [botani-
ka], otręby zbożowe, kiszonki [pokarm dla zwierząt], orzechy 
kokosowe, łupiny orzechów kokosowych, orzeszki kola, koprą, 
korek jako surowiec, spożywcze pasze wzmacniające dla 
zwierząt, wieńce z kwiatów naturalnych, raki żywe, skorupiaki 
[żywe], zioła ogrodowe świeże, dynie, langusty [żywe], socze-
wica świeża [warzywa], kukurydza, makuchy z kukurydzy, słód 
dla piwowarstwa i gorzelni, migdały [owoce], kasztany jadal-
ne świeże, słomiane maty [do przykrycia humusu], kwiaty na-
turalne, orzechy, owoce świeże, oliwki świeże, makuchy, po-
marańcze, palmy [liście palmowe], palmy, rośliny, rośliny 
suszone do dekoracji, sadzonki, grzyby świeże, grzybnia pie-
czarkowa [rozchodowa], pieprz [ziołowy], pyłek [materiał su-
rowy], winorośle, ryż nieprzetworzony, mąka z ryżu [pasza], 
rabarbar, ikra rybia, żyto, drewno w stanie surowym, krzewy 
róż, buraki, nasiona [ziarna], małże żywe, sezam, krzewy, pro-
dukty na ściółkę dla zwierząt, słoma na ściółkę, szyszki sosno-
we, darń, torf na ściółkę, winogrona świeże, wytłoki z owo-
ców, kwiaty suszone do dekoracji, trufle świeże, pasze, jagody 
jałowca, choinki, pszenica, kiełki pszenicy jako pasza dla zwie-
rząt, korzenie jadalne, korzenie cykorii, owoce cytrusowe, ba-
gassa z trzciny cukrowej [w stanie surowym], trzcina cukrowa, 
cebula świeża [warzywa], piwo, wody mineralne i gazowane 
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki 
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 
bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowe napoje 
owocowe, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, ape-
ritify bezalkoholowe, jabłkowy sok, piwo, brzeczka piwna, 
proszki do napojów gazowanych, pastylki do napojów gazo-

wanych, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe za-
wierające mleko orzechowe, produkty do wytwarzania wody 
mineralnej, preparaty do produkcji wody gazowanej, esencje 
do produkcji napojów, nektary owocowe, bezalkoholowe, 
soki owocowe, soki warzywne [napoje], wyciąg z chmielu 
do wytwarzania piwa, piwo imbirowe, napoje izotoniczne, 
woda gazowana, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 
lemoniada, syropy do lemoniady, woda litowa, piwo słodowe, 
brzeczka słodowa, mleko migdałowe [napój], orszada, woda 
mineralna [napoje], napoje serwatkowe, brzeczka, preparaty 
do produkcji napojów, preparaty do sporządzania likierów, 
napoje bezalkoholowe z sarsaparilla, woda selcerska, syropy 
do napojów, napoje na bazie owoców lub warzyw, woda so-
dowa, sorbety [napoje], woda stołowa, sok pomidorowy [na-
pój], moszcz winogronowy, niesfermentowany, woda [napo-
je], napoje alkoholowe, owocowe ekstrakty z alkoholem, 
esencje alkoholowe, ekstrakty alkoholowe, napoje alkoholo-
we zawierające owoce, napoje alkoholowe, gotowe napoje 
alkoholowe, inne niż na bazie piwa, anyżówka [likier], aperitify, 
jabłecznik, cydr [napój alkoholowy], arak, gruszecznik [wino], 
koktajle, curacao [likier], napoje [alkoholowe] destylowane, 
kirsz [alkohol na bazie wiśni], likiery, gorzkie nalewki, miód pit-
ny, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], likier 
miętowy, alkohol ryżowy, rum, sake, brandy, piquette [wino 
z wytłoczyn winogronowych], alkohole i likiery wspomagają-
ce trawienie, dżin, wino, whisky, wódka, tytoń, przybory dla 
palaczy, zapałki, papier higroskopijny do fajek, popielniczki 
dla palaczy, ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, papie-
rosy elektroniczne, kamienie do zapalniczek, zapalniczki dla 
palaczy tytoniu, zbiorniki na gaz do zapalniczek, tytoń do żu-
cia, zioła do palenia, ustniki do cygarniczek, przybory 
do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki, tabaka, tabakierki, splu-
waczki dla żujących tytoń, zapałki, pudełka na zapałki, pojem-
niki na zapałki, tytoń, woreczki na tytoń, pojemniki na tytoń, 
fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, papie-
rosy, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów 
leczniczych, papierośnice, filtry do papierosów, ustniki papie-
rosów, bibułka papierosowa, bloczki bibułki papierosowej, 
cygarniczki, cygaretki, cygara, gilotynki do cygar, cygarnice, 
humidory, ustniki do cygar.

(210) 480772 (220) 2018 01 03
(731) KRZAKOWSKI JERZY DWOREK, Warszawa
(540) camry

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 kwasomierze (areometry), alkoholomierze, 
wzmacniacze, interfejsy audio, miksery audio, urządzenia 
do wymiany igieł gramofonowych, ramki cyfrowe do zdjęć, 
słuchawki zakładane na głowę, monitory - sprzęt komputero-
wy, monitory - programy komputerowe, myszy komputerowe, 
podkładki pod myszy komputerowe, przenośne odtwarzacze 
multimedialne, radioodbiorniki, czytniki sprzętu do przetwa-
rzania danych, odtwarzacze płyt fonograficznych, nośniki 
do rejestracji dźwięku, taśmy do rejestracji dźwięku, urządze-
nia do transmisji dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwię-
ku, urządzenia do odtwarzania dźwięku, subwoofery, 10 koce 
podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, urządzenia 
rehabilitacyjne do celów medycznych, urządzenia do monito-
rowania tkanki tłuszczonej, szczoteczki do czyszczenia wgłę-
bień ciała, smoczki, 11 urządzenia do chłodzenia powietrza, 
podgrzewacze powietrza, osuszacze powietrza, instalacje 
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do filtrowania powietrza, urządzenia i maszyny do oczysz-
czania powietrza, urządzenia klimatyzacyjne, podgrzewacze 
do łóżek, urządzenia do chłodzenia napojów, koce elektryczne, 
nie do celów medycznych, tostery, urządzenia do pieczenia 
chleba, palniki do lamp, palniki, dywany podgrzewane elek-
trycznie, światła sufitowe, grzejniki centralnego ogrzewania, 
urządzenia do palenia kawy, elektryczne zaparzacze do kawy, 
sprzęt kuchenny elektryczny, kuchenki, urządzenia i instalacje 
do gotowania, palniki kuchenek, pojemniki chłodzące elek-
tryczne, urządzenia do schładzania wody, instalacje chłodni-
cze do cieczy, frytkownice elektryczne, instalacje i urządzenia 
do suszenia, aparatura do suszenia paszy, parowniki, prasowa-
cze parowe, agregaty klimatyzacyjne, wentylatory jako części 
instalacji klimatyzacyjnych, wentylatory elektryczne do użytku 
osobistego, filtry do klimatyzacji, filtry do wody pitnej, urzą-
dzenia elektryczne do gotowania na parze, urządzenia do pra-
żenia owoców, suszarki do włosów, podgrzewane podkłady 
elektryczne do celów leczniczych, urządzenia na gorące po-
wietrze, podgrzewacze talerzy, urządzenia i aparatura do wa-
nien z hydromasażem, maszyny i urządzenia do wytwarzania 
lodu, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub 
wody, czajniki elektryczne, suszarki prania elektryczne, kuch-
nie mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do celów przemysło-
wych, wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, szybkowary 
elektryczne, kaloryfery elektryczne, promiennikowe ogrze-
wacze do pomieszczeń, aparatura i instalacje chłodnicze, 
pojemniki chłodnicze, urządzenia chłodzące, pręty do rożna, 
urządzenia do opiekania i pieczenia, rożna, kotły parowe inne 
niż części maszyn, urządzenia do wytwarzania pary, parowe 
sauny do twarzy, piece-urządzenia grzewcze, latarki kieszon-
kowe elektryczne, prasy do tortilli elektryczne, gofrownice 
elektryczne, podgrzewacze łóżek, chłodziarki do wina elek-
tryczne, urządzenia do wytwarzania jogurtu, 14 budziki, ze-
gary, zegary i zegarki elektryczne, zegary sterujące-zegary 
wzorcowe, stopery, 21 mieszadełka do koktajli, ręczne młynki 
do kawy, dzbanki nieelektryczne do parzenia kawy, dzbanki 
do kawy nieelektryczne, przybory kuchenne, szpilki kuchenne 
metalowe, garnki kuchenne, korkociągi elektryczne i nieelek-
tryczne, patelnie, końcówki do szczoteczek elektrycznych, ter-
mosy do napojów, pojemniki termoizolacyjne, akwaria poko-
jowe, czajniki nieelektryczne, pojemniki kuchenne, przybory 
kuchenne, koziołki pod noże na stół, urządzenia do usuwania 
kłaczków, pudełka obiadowe, urządzenia ręczne do wytwa-
rzania makaronów, wałki do ciasta domowe, czajniczki do her-
baty, termoizolacyjne pojemniki na żywność, szczoteczki 
do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne.

(210) 480799 (220) 2018 01 04
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) ENERGY LANDIA

(531) 01.01.05, 16.03.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, karuzele, kolejki i urządzenia do parków tema-
tycznych i wesołych miasteczek, 41 usługi związane z or-

ganizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, 
usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, 
usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych 
i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia imprez 
sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez 
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w ce-
lach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia 
koncertów, usługi produkcji widowisk i przedstawień te-
atralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych 
miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń do parków tematycz-
nych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, 
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów ka-
wowych, usługi przygotowywania i serwowania posiłków 
i napojów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne.

(210) 480800 (220) 2018 01 04
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) MAYAN ROLLER COASTER

(531) 04.05.15, 21.03.19, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, karuzele, kolejki i urządzenia do parków tema-
tycznych i wesołych miasteczek, 41 usługi związane z or-
ganizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, 
usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, 
usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych 
i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia imprez 
sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez 
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w ce-
lach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia 
koncertów, usługi produkcji widowisk i przedstawień te-
atralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych 
miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń do parków tematycz-
nych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, 
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów ka-
wowych, usługi przygotowywania i serwowania posiłków 
i napojów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne.

(210) 480808 (220) 2018 01 04
(731) BASIAK ANNA AGRAPLANT, Kielce
(540) AlgoHum
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy azotowe, nawo-
zy bez zawartości chloru, nawozy chemiczne, nawozy dla rol-
nictwa, nawozy do celów rolniczych, nawozy do gleb, nawozy 
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do gleby i ziemi kwiatowej, nawozy do roślin doniczkowych, 
nawozy do trawy lub terenów trawiastych, nawozy do użytku 
domowego, nawozy do użyźniania gleby, nawozy do ziemi, 
nawozy i użyźniacze, nawozy mieszane, nawozy mineralne, 
nawozy naturalne, nawozy naturalne wykonane ze składni-
ków morskich, nawozy organiczne, nawozy rolnicze, nawozy 
do trawników, nawozy do trawy, nawozy uzyskane metodą 
przetworzenia odpadów przez dżdżownice, nawozy użyźnia-
jące glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy 
zawierające azot i magnez (mg), nawozy zawierające przeciw-
utleniacze, nawozy zawierające związki azotu, nieorganiczne 
nawozy, płynne nawozy, potas kalcynowany jako nawozy, po-
włoki nasienne jako nawozy, nawozy użyźniające glebę, siarczan 
potasu, substancje chelatowe do użytku jako nawozy do listo-
wia roślin, substancje odżywcze jako nawozy w płynnej formie 
do użytku w rolnictwie, superfosfaty jako nawozy, syntetyczne 
nawozy, wieloskładnikowe nawozy, środki do ochrony nasion, 
środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, her-
bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, go-
towe podłoża hodowlane, materiały do rozsady jako podłoża 
hodowlane, podłoża dla upraw bezgruntowych (rolnictwo), 
podłoża do hodowli wykonane z pyłu kokosowego, podłoża 
hodowlane, podłoża hodowlane dla roślin, podłoża hodowla-
ne do ogrodnictwa, preparaty regulujące wzrost roślin, prepa-
raty do oklejania drzew stosowane w sadownictwie, preparaty 
do użyźniania gleby, ziemia do upraw, ziemia doniczkowa, zie-
mia okrzemkowa, ziemia preparowana przeznaczona do kiełko-
wania nasion, 5 podłoża dla kultur stosowane w mikrobiologii, 
buliony dla kultur bakteriologicznych, środki bakteriobójcze, 
podłoża dla kultur bakteriologicznych, środki chwastobójcze, 
fungicydy, preparaty do sterylizacji gleby, środki odstraszają-
ce owady, środki przeciw pasożytom, preparaty chemiczne 
do niszczenia robactwa, preparaty do gazowania gleby, prepa-
raty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty 
grzybobójcze do zabijania szkodników, preparaty grzybobój-
cze, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, środki przeciw 
roztoczom, środki bakteriobójcze, środki chemiczne dla leśnic-
twa (fungicydy), środki chemiczne dla leśnictwa (herbicydy), 
środki chemiczne dla leśnictwa (insektycydy), środki chemiczne 
dla leśnictwa (przeciwpasożytnicze), środki chemiczne mo-
dyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników, środki 
grzybobójcze, środki gryzoniobójcze, środki do zwalczania in-
sektów, preparaty do sterylizacji gleby, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej obejmujące: produkty chemiczne przezna-
czone do rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy 
azotowe, nawozy bez zawartości chloru, nawozy chemiczne, 
nawozy dla rolnictwa, nawozy do celów rolniczych, nawozy 
do gleb, nawozy do gleby i ziemi kwiatowej, nawozy do roślin 
doniczkowych, nawozy do trawy lub terenów trawiastych, na-
wozy do użytku domowego, nawozy do użyźniania gleby, na-
wozy do ziemi, nawozy i użyźniacze, nawozy mieszane, nawo-
zy mineralne, nawozy naturalne, nawozy naturalne wykonane 
ze składników morskich, nawozy organiczne, nawozy rolnicze, 
nawozy do trawników, nawozy uzyskane metodą przetworze-
nia odpadów przez dżdżownice, nawozy użyźniające glebę, 
nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające 
azot i magnez (mg), nawozy zawierające przeciwutleniacze, na-
wozy zawierające związki azotu, nieorganiczne nawozy, płynne 
nawozy, potas kalcynowany jako nawozy, powłoki nasienne 
jako nawozy, siarczan potasu, substancje chelatowe do użytku 
jako nawozy do listowia roślin, substancje odżywcze jako nawo-
zy w płynnej formie do użytku w rolnictwie, superfosfaty jako 
nawozy, syntetyczne nawozy, wieloskładnikowe nawozy, środki 
do ochrony nasion, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem 
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw 
pasożytom, gotowe podłoża, materiały do rozsady jako podło-
ża hodowlane, podłoża dla kultur stosowane w mikrobiologii, 

podłoża dla upraw bezgruntowych (rolnictwo), podłoża do ho-
dowli wykonane z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane, pod-
łoża hodowlane dla roślin, podłoża hodowlane do ogrodnic-
twa, preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty do oklejania 
drzew stosowane w sadownictwie, preparaty do użyźniania 
gleby, ziemia do upraw, ziemia doniczkowa, ziemia okrzemko-
wa, ziemia preparowana przeznaczona do kiełkowania nasion, 
buliony dla kultur bakteriologicznych, środki bakteriobójcze, 
podłoża dla kultur bakteriologicznych, środki chwastobójcze, 
fungicydy, preparaty do sterylizacji gleby, środki odstraszają-
ce owady, środki przeciw pasożytom, preparaty chemiczne 
do niszczenia robactwa, preparaty do gazowania gleby, prepa-
raty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty 
grzybobójcze do zabijania szkodników, preparaty grzybobój-
cze, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, środki przeciw 
roztoczom, środki chemiczne dla leśnictwa (fungicydy), środki 
chemiczne dla leśnictwa (herbicydy), środki chemiczne dla 
leśnictwa (insektycydy), środki chemiczne dla leśnictwa (prze-
ciwpasożytnicze), środki chemiczne modyfikujące zachowanie 
do kontrolowania szkodników, środki grzybobójcze, środki gry-
zoniobójcze, środki do zwalczania insektów, preparaty do ste-
rylizacji gleby, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama 
telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach interneto-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej 
w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wysta-
wach i pokazach związanych z promocją powyższych usług 
i towarów, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pro-
wadzenie punktów informacji konsumenckiej, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej.

(210) 480811 (220) 2018 01 04
(731) PIETRUSZKA SŁAWOMIR PPH PASŁAW, Mykanów
(540) CD

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 18 torebki damskie, portmonetki, 25 obuwie, 
paski damskie.

(210) 480814 (220) 2018 01 04
(731) PIJANOWSKI MACIEJ F.P.U STER PROJEKT, Poznań
(540) ROBOBOX SYSTEM



Nr  ZT12/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 47

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 roboty (maszyny), podajniki (części maszyn).

(210) 480815 (220) 2018 01 04
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) ENERGUŚ ROLLER COASTER

(531) 01.01.03, 04.05.15, 21.03.19, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, karuzele, kolejki i urządzenia do parków tema-
tycznych i wesołych miasteczek, 41 usługi związane z or-
ganizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, 
usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, 
usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych 
i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia imprez 
sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez 
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w ce-
lach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia 
koncertów, usługi produkcji widowisk i przedstawień te-
atralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych 
miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń do parków tematycz-
nych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, 
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów ka-
wowych, usługi przygotowywania i serwowania posiłków 
i napojów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne.

(210) 480817 (220) 2018 01 04
(731) BASIAK ANNA AGRAPLANT, Kielce
(540) HumiAgra
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do rol-
nictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy azotowe, 
nawozy bez zawartości chloru, nawozy chemiczne, nawozy 
dla rolnictwa, nawozy do celów rolniczych, nawozy do gleb, 
nawozy do gleby i ziemi kwiatowej, nawozy do roślin donicz-
kowych, nawozy do trawy lub terenów trawiastych, nawozy 
do użytku domowego, nawozy do użyźniania gleby, nawozy 
do ziemi, nawozy i użyźniacze, nawozy mieszane, nawozy 
mineralne, nawozy naturalne, nawozy naturalne wykonane 
ze składników morskich, nawozy organiczne, nawozy rolni-
cze, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy uzy-
skane metodą przetworzenia odpadów przez dżdżownice, 
nawozy użyźniające glebę, nawozy z dodatkiem mikroorga-
nizmów, nawozy zawierające azot i magnez (mg), nawozy 
zawierające przeciwutleniacze, nawozy zawierające związki 
azotu, nieorganiczne nawozy, płynne nawozy, potas kalcy-
nowany jako nawozy, powłoki nasienne jako nawozy, na-
wozy użyźniające glebę, siarczan potasu, substancje chela-
towe do użytku jako nawozy do listowia roślin, substancje 

odżywcze jako nawozy w płynnej formie do użytku w rol-
nictwie, superfosfaty jako nawozy, syntetyczne nawozy, 
wieloskładnikowe nawozy, środki do ochrony nasion, środki 
chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicy-
dów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, goto-
we podłoża hodowlane, materiały do rozsady jako podłoża 
hodowlane, podłoża dla upraw bezgruntowych (rolnictwo), 
podłoża do hodowli wykonane z pyłu kokosowego, pod-
łoża hodowlane, podłoża hodowlane dla roślin, podłoża 
hodowlane do ogrodnictwa, preparaty regulujące wzrost 
roślin, preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownic-
twie, preparaty do użyźniania gleby, ziemia do upraw, zie-
mia doniczkowa, ziemia okrzemkowa, ziemia preparowana 
przeznaczona do kiełkowania nasion, 5 podłoża dla kultur 
stosowane w mikrobiologii, buliony dla kultur bakteriolo-
gicznych, środki bakteriobójcze, podłoża dla kultur bakte-
riologicznych, środki chwastobójcze, fungicydy, preparaty 
do sterylizacji gleby, środki odstraszające owady, środki prze-
ciw pasożytom, preparaty chemiczne do niszczenia robac-
twa, preparaty do gazowania gleby, preparaty grzybobójcze 
do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybobójcze 
do zabijania szkodników, preparaty grzybobójcze, preparaty 
i artykuły do tępienia szkodników, środki przeciw roztoczom, 
środki bakteriobójcze, środki chemiczne dla leśnictwa (fun-
gicydy), środki chemiczne dla leśnictwa (herbicydy), środki 
chemiczne dla leśnictwa (insektycydy), środki chemiczne 
dla leśnictwa (przeciwpasożytnicze), środki chemiczne mo-
dyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników, środki 
grzybobójcze, środki gryzoniobójcze, środki do zwalczania 
insektów, preparaty do sterylizacji gleby, 35 usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej obejmujące: produkty chemiczne 
przeznaczone do rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawo-
zy, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości chloru, nawozy 
chemiczne, nawozy dla rolnictwa, nawozy do celów rolni-
czych, nawozy do gleb, nawozy do gleby i ziemi kwiatowej, 
nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy lub te-
renów trawiastych, nawozy do użytku domowego, nawozy 
do użyźniania gleby, nawozy do ziemi, nawozy i użyźniacze, 
nawozy mieszane, nawozy mineralne, nawozy naturalne, na-
wozy naturalne wykonane ze składników morskich, nawozy 
organiczne, nawozy rolnicze, nawozy do trawników, nawozy 
uzyskane metodą przetworzenia odpadów przez dżdżowni-
ce, nawozy użyźniające glebę, nawozy z dodatkiem mikroor-
ganizmów, nawozy zawierające azot i magnez (mg), nawozy 
zawierające przeciwutleniacze, nawozy zawierające związki 
azotu, nieorganiczne nawozy, płynne nawozy, potas kalcy-
nowany jako nawozy, powłoki nasienne jako nawozy, siar-
czan potasu, substancje chelatowe do użytku jako nawozy 
do listowia roślin, substancje odżywcze jako nawozy w płyn-
nej formie do użytku w rolnictwie, superfosfaty jako nawo-
zy, syntetyczne nawozy, wieloskładnikowe nawozy, środki 
do ochrony nasion, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 
przeciw pasożytom, gotowe podłoża, materiały do rozsa-
dy jako podłoża hodowlane, podłoża dla kultur stosowane 
w mikrobiologii, podłoża dla upraw bezgruntowych (rolnic-
two), podłoża do hodowli wykonane z pyłu kokosowego, 
podłoża hodowlane, podłoża hodowlane dla roślin, podłoża 
hodowlane do ogrodnictwa, preparaty regulujące wzrost 
roślin, preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownic-
twie, preparaty do użyźniania gleby, ziemia do upraw, ziemia 
doniczkowa, ziemia okrzemkowa, ziemia preparowana prze-
znaczona do kiełkowania nasion, buliony dla kultur bakterio-
logicznych, środki bakteriobójcze, podłoża dla kultur bakte-
riologicznych, środki chwastobójcze, fungicydy, preparaty 
do sterylizacji gleby, środki odstraszające owady, środki prze-
ciw pasożytom, preparaty chemiczne do niszczenia robac-
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twa, preparaty do gazowania gleby, preparaty grzybobójcze 
do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybobójcze 
do zabijania szkodników, preparaty grzybobójcze, preparaty 
i artykuły do tępienia szkodników, środki przeciw roztoczom, 
środki chemiczne dla leśnictwa (fungicydy), środki chemicz-
ne dla leśnictwa (herbicydy), środki chemiczne dla leśnictwa 
(insektycydy), środki chemiczne dla leśnictwa (przeciwpa-
sożytnicze), środki chemiczne modyfikujące zachowanie 
do kontrolowania szkodników, środki grzybobójcze, środki 
gryzoniobójcze, środki do zwalczania insektów, preparaty 
do sterylizacji gleby, marketing, reklama, reklama radiowa, 
reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach 
internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, promocja sprzedaży świadczonych usług, prezentacja 
oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział 
w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją 
powyższych usług i towarów, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, prowadzenie punktów informacji konsu-
menckiej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej.

(210) 480822 (220) 2018 01 04
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) IVAPIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób 
sercowo-naczyniowych.

(210) 480833 (220) 2018 01 04
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) IVARES
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób 
sercowo-naczyniowych.

(210) 480834 (220) 2018 01 04
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) IVABRES
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób 
sercowo-naczyniowych.

(210) 480836 (220) 2018 01 04
(731) LETKIEWICZ SŁAWOMIR INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA 
UROLOGICZNO-ANDROLOGICZNA UROGEN, 
Tarnowskie Góry

(540) UROGEN

(531) 28.11.99, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 24.17.15
(510), (511) 44 badania medyczne, ambulatoryjna opieka 
medyczna, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia lu-
dzi, badania poziomu cholesterolu, badania przesiewowe, 
badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, chirurgia, 
doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo w dzie-
dzinie rodzenia, doradztwo w zakresie pomocy medycznej 
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel me-
dyczny, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób 
starszych, informacja medyczna, kliniki medyczne, konsulta-

cje medyczne, medyczne badania osób, opieka medyczna 
i zdrowotna, medyczna opieka pielęgniarska, organizowanie 
leczenia medycznego, pomoc medyczna, poradnictwo me-
dyczne, porady w zakresie farmakologii, prowadzenie pla-
cówek medycznych, przeprowadzanie badań medycznych, 
przeprowadzanie diagnozy chorób, świadczenie pomocy 
medycznej, świadczenie usług badań przesiewowych w celu 
wykrywania nowotworów, świadczenie usług medycznych, 
świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, usługi ba-
dań krwi, usługi badań medycznych związane z diagnozo-
waniem i leczeniem chorób, usługi badań przesiewowych 
w celu wykrycia raka prostaty, usługi badań przesiewowych 
w celu wykrycia raka jąder, usługi doradcze w zakresie 
zdrowia usługi klinik medycznych, usługi leczenia w zakre-
sie płodności człowieka, usługi lekarskie, usługi medyczne 
usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medyczne 
w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie 
leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne, miano-
wicie zapłodnienie in vitro, usługi medyczne do celów dia-
gnostyki chorób ciała człowieka, usługi medyczne w zakre-
sie pielęgniarstwa, usługi obrazowania medycznego, usługi 
oddawania nasienia ludzkiego, usługi opieki medycznej, 
usługi opieki zdrowotnej, usługi opieki zdrowotnej oferowa-
ne za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek 
służby zdrowia, usługi prywatnych szpitali, usługi w zakresie 
badań lekarskich, usługi w zakresie badania moczu, usługi 
w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie lecze-
nia medycznego, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, 
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, wykonywanie 
badań medycznych, zapewnianie leczenia medycznego.

(210) 480837 (220) 2018 01 04
(731) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) symtiver
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 480851 (220) 2018 01 05
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ 

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

(540) RHIZOBIUM
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 środki agroche-
miczne, biopreparaty do utylizacji odpadów płynnych i sta-
łych, do ochrony jezior, stawów i zbiorników wody pitnej.

(210) 480855 (220) 2018 01 05
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WOMEN PRO

(531) 24.13.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienni-
ki posiłków zawierające dodatki odżywcze, żywność diete-
tyczna do celów leczniczych, preparaty wysokoproteinowe, 
w tym koncentraty, dodatki i substancje odżywcze wzbo-
gacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, 
29 produkty spożywcze wzbogacone witaminami, mine-
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rałami i proteinami, białko do celów kulinarnych, preparaty 
wysokoproteinowe, w tym koncentraty i substancje odżyw-
cze wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i amino-
kwasami, proteinowe batony bogate w składniki odżywcze, 
przekąski owocowe, przekąski warzywne, dodatki do żywno-
ści do celów niemedycznych, na bazie kwasów tłuszczowych 
Omega 3 z dodatkiem magnezu i/lub wapnia i/lub witamin, 
dodatki do żywności na bazie białek, tłuszczy, kwasów tłusz-
czowych, z dodatkiem witamin, składników mineralnych, 
mikroelementów, pojedynczo i w zestawach, 30 preparaty 
węglowodanowe i wysokoenergetyczne, w tym koncentraty 
i substancje odżywcze węglowodanowe wzbogacone wita-
minami, solami mineralnymi i aminokwasami, nie do celów 
medycznych, gotowe do spożycia batony z ziaren, batony 
zbożowe, batony energetyczne, wysokoproteinowe batony 
zbożowe, batony z zawartością mleka albuminowego, owsa 
i ryżu, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, 
kasza z ziarna pszennego, płatki owsiane z dodatkiem orze-
chów lub suszonych owoców (granola), artykuły spożywcze 
ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, mieszanki spożywcze skła-
dające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, mu-
esli składające się głównie z preparatów zbożowych, desery 
z muesli, przekąski wytwarzane z muesli, preparaty zbożowe, 
preparaty zbożowe zawierające otręby z owsa.

(210) 480862 (220) 2018 01 05
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PRO WOMEN

(531) 24.13.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienni-
ki posiłków zawierające dodatki odżywcze, żywność diete-
tyczna do celów leczniczych, preparaty wysokoproteinowe, 
w tym koncentraty, dodatki i substancje odżywcze wzbo-
gacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, 
29 produkty spożywcze wzbogacone witaminami, mine-
rałami i proteinami, białko do celów kulinarnych, preparaty 
wysokoproteinowe, w tym koncentraty i substancje odżyw-
cze wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i amino-
kwasami, proteinowe batony bogate w składniki odżywcze, 
przekąski owocowe, przekąski warzywne, dodatki do żywno-
ści do celów niemedycznych, na bazie kwasów tłuszczowych 
Omega 3 z dodatkiem magnezu i/lub wapnia i/lub witamin, 
dodatki do żywności na bazie białek, tłuszczy, kwasów tłusz-
czowych, z dodatkiem witamin, składników mineralnych, 

mikroelementów, pojedynczo i w zestawach, 30 preparaty 
węglowodanowe i wysokoenergetyczne, w tym koncentraty 
i substancje odżywcze węglowodanowe wzbogacone wita-
minami, solami mineralnymi i aminokwasami, nie do celów 
medycznych, gotowe do spożycia batony z ziaren, batony 
zbożowe, batony energetyczne, wysokoproteinowe batony 
zbożowe, batony z zawartością mleka albuminowego, owsa 
i ryżu, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, 
kasza z ziarna pszennego, płatki owsiane z dodatkiem orze-
chów lub suszonych owoców (granola), artykuły spożywcze 
ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, mieszanki spożywcze skła-
dające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, mu-
esli składające się głównie z preparatów zbożowych, desery 
z muesli, przekąski wytwarzane z muesli, preparaty zbożowe, 
preparaty zbożowe zawierające otręby z owsa.

(210) 480864 (220) 2018 01 05
(731) CZERNIKOWSKA JOANNA, DEMSKI GRZEGORZ 

AUREA PHARMA SPÓŁKA CYWILNA, Nadarzyn
(540) radiosun
(510), (511) 5 lecznicze preparaty toaletowe, leki pomoc-
nicze i preparaty do celów medycznych, maści i preparaty 
do celów farmaceutycznych, maści i preparaty do leczenia 
oparzeń słonecznych.

(210) 480871 (220) 2018 01 08
(731) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Aidee
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, środki diete-
tyczne i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
o działaniu leczniczym, probiotyki, prebiotyki, preparaty 
witaminowe, wyroby medyczne do celów leczniczych, żyw-
ność dla niemowląt i produkty dietetyczne dla osób cho-
rych, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, mate-
riały opatrunkowe.

(210) 480876 (220) 2018 01 06
(731) FUNDACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA, Warszawa
(540) POLSKA BEZGOTÓWKOWA

(531) 27.05.05, 29.01.14, 26.01.03, 26.04.04
(510), (511) 9 elektroniczne nośniki danych, oprogramowa-
nie komputerowe, magnetyczne karty płatnicze, terminale 
do płatności elektronicznych, urządzenia do przetwarzania 
płatności elektronicznych, urządzenia do wypłacania gotów-
ki, urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, aplikacje kom-
puterowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, 
automatyczne kasy fiskalne, bankomaty, bezpieczne termi-
nale do transakcji elektronicznych, czytniki kart, czytniki kart 
chipowych, czytniki kart elektronicznych, czytniki kart kre-
dytowych, elektroniczne terminale płatnicze, karty bankowe 
[kodowane lub magnetyczne], karty chipowe, karty debeto-
we kodowane magnetycznie, karty do bankomatu [kodowa-
ne], karty magnetyczne bankomatowe, karty obciążeniowe 
magnetyczne, kodowane karty bankowe, kodowane karty 
kredytowe, kodowane karty płatnicze, kodowane przed-
płacone karty płatnicze, kodowane przedpłacone karty kre-
dytowe, magnetyczne karty bankowe, magnetyczne karty 
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kredytowe, oprogramowanie do przetwarzania transakcji 
biznesowych, oprogramowanie komputerowe dotyczące 
obsługi transakcji finansowych, pamięci USB stylizowane 
na karty kredytowe, terminale do elektronicznego przetwa-
rzania płatności kartami kredytowymi, terminale do kart kre-
dytowych, zakodowane karty obciążeniowe, zakodowane 
magnetycznie karty kredytowe, 35 analizy funkcjonowania 
firm, badania i analizy rynkowe, ekonomiczne prognozy, 
badania ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, 
konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej 
i ekonomiki przedsiębiorstwa, usługi w zakresie informacji 
ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, usłu-
gi w zakresie rozliczeń, doradztwo biznesowe dotyczące 
finansowania rozwoju, wynajem powierzchni reklamowej 
na stronach internetowych, promowanie usług finansowych 
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, usługi promocyjne i reklamo-
we, badania biznesowe, badania konsumenckie, doradzanie 
przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia 
ich interesów, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ra-
mach targów handlowych, organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach 
reklamowych, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie pro-
gramów lojalnościowych dla klientów i programów moty-
wacyjnych, organizowanie losowania nagród w celach pro-
mocyjnych, organizowanie pokazów w celach handlowych, 
planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw 
i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, po-
moc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, 
promowanie działalności gospodarczej, promowanie sprze-
daży towarów i usług osób trzecich poprzez przyznawanie 
punktów premiowych za używanie kart kredytowych, usługi 
reklamowe dotyczące usług finansowych, 36 elektroniczne 
transakcje pieniężne, informacje finansowe, udostępnianie 
i aranżowanie finansowania, analizy finansowo-ekonomicz-
ne, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, pozyskiwanie 
funduszy dla rozwoju nowych technologii, przekazywanie 
funduszy, zbieranie funduszy, administrowanie funduszami 
i inwestycjami, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, 
doradztwo finansowe w zakresie przeprowadzania bez-
gotówkowych transakcji płatniczych, elektroniczne prze-
twarzanie płatności, przeprowadzanie bezgotówkowych 
transakcji płatniczych, usługi dotyczące kart bankowych, 
kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart 
płatniczych, usługi płatności bezdotykowych, usługi port-
fela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), usługi 
informacji i doradztwa finansowego, przelewy i transakcje 
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi finansowania, deta-
liczne usługi finansowe, doradztwo w zakresie kart kredy-
towych, emisja kart kredytowych i debetowych, emisja kart 
przedpłaconych, finansowanie przedsięwzięć biznesowych, 
finansowanie projektów rozwojowych, konsultacje związane 
z bankowością, obsługa kart kredytowych i debetowych, ob-
sługa kart obciążeniowych i kredytowych, obsługa płatności, 
obsługa transakcji finansowych online, przetwarzanie płat-
ności elektronicznych, przetwarzanie transakcji płatniczych 
za pośrednictwem internetu, świadczenie usług rozszerzo-
nych gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart 
kredytowych, transfer elektroniczny środków pieniężnych, 
udzielanie informacji dotyczących transakcji dokonywanych 
za pomocą kart kredytowych, usługi finansowe świadczone 
za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie elek-
tronicznych płatności, usługi w zakresie płatności za pomo-
cą kart kredytowych, usługi w zakresie płatności za pomocą 
kart debetowych, usługi związane z kartami kredytowymi 

i kartami płatniczymi, wydawanie kart kredytowych, wyda-
wanie kart przedpłaconych i bonów, 41 rozpowszechnianie 
materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodników 
edukacyjnych i szkoleniowych, usługi dotyczące edukacji 
technologicznej, szkolenia w zakresie technologii komuni-
kacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkolenio-
wych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkoleniowe 
dla biznesu, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, edu-
kacja, edukacja prawna, edukacja w dziedzinie przetwarzania 
danych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongre-
sów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji 
na temat biznesu i handlu, publikowanie, publikowanie dro-
gą elektroniczną, publikowanie gazet, periodyków, katalo-
gów i broszur, publikowanie tekstów, szkolenia techniczne 
w zakresie bezpieczeństwa, publikowanie książek, czaso-
pism, publikowanie książek instruktażowych, publikowanie 
książek edukacyjnych, publikowanie multimedialne książek, 
nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i tech-
nologii informacyjnej, szkolenia związane z finansami, usługi 
edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, zapewnianie 
kursów instruktażowych w zakresie finansów, 42 umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania oprogramowania online 
nie do pobrania, służącego do realizacji płatności elektro-
nicznych, publikowanie informacji naukowych, usługi anali-
zy technologicznej, badania i analizy naukowe, testowanie, 
analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji, 
doradztwo technologiczne, badania dotyczące technolo-
gii, usługi naukowo-technologiczne, ekspertyzy w zakresie 
technologii, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, 
opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicz-
nych, badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej, za-
rządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, 
tworzenie stron internetowych, badania w zakresie bezpie-
czeństwa, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowe-
go w celu ochrony danych, projektowanie systemów infor-
matycznych związanych z finansami.

(210) 480881 (220) 2018 01 08
(731) CZERNIKOWSKA JOANNA, DEMSKI GRZEGORZ 

AUREA PHARMA SPÓŁKA CYWILNA, Nadarzyn
(540) radiosun Aurea Pharma
(510), (511) 5 lecznicze preparaty toaletowe, leki pomoc-
nicze i preparaty do celów medycznych, maści i preparaty 
do celów farmaceutycznych, maści i preparaty do leczenia 
oparzeń słonecznych.

(210) 480903 (220) 2018 01 08
(731) ROZBICKI ROBERT, Warszawa
(540) CPK
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towa-
rów, organizowanie podróży, usługi transportowe w zakre-
sie przewozu osób i rzeczy, transport ludzi i towarów drogą, 
koleją, morzem i powietrzem, usługi transportowe i dostawa 
drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, chroniony 
transport przedmiotów wartościowych, czarterowanie sa-
molotów, czartery, doradztwo w zakresie transportu, dostar-
czanie paczek, dostarczanie wiadomości, dostawa energii 
elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja energii, dystry-
bucja wody, eskortowanie podróżnych, fracht, holowanie, in-
formacja o składowaniu, informacja o transporcie, informacje 
o ruchu drogowym, konfekcjonowanie towarów, logistyka 
transportu, magazynowanie i przechowywanie paliw, ma-
gazynowanie i przechowywanie towarów, magazynowanie 
i przechowywanie ładunków, maklerstwo okrętowe, makler-
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stwo transportowe, nawigacja (ustalanie położenia, wytycza-
nie trasy), obsługa bagażowa na lotniskach, obsługa ładunków, 
obsługa naziemna towarów na lotniskach, obsługa pasażerów, 
organizowanie biletów, organizacja, zamawianie, rezerwa-
cja podróży wszelkiego rodzaju i pośrednictwo turystyczne 
wszelkiego rodzaju, organizowanie transportu, organizowa-
nie i prowadzenie portów lotniczych, stacji kolejowych oraz 
portów morskich i rzecznych, pakowanie towarów, parko-
wanie samochodów, pilotowanie, pośrednictwo frachtowe, 
pośrednictwo w transporcie, przenoszenie, przewóz bagaży, 
przeprowadzki, przewożenie, przewóz samochodami cię-
żarowymi, rezerwacja biletów, rezerwacja miejsc na podróż, 
rezerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach, rezerwacja 
miejsc w różnych środkach transportu, rezerwacja transportu, 
składowanie towarów, spedycja, świadczenie usług komunika-
cyjnych (transport), transport autobusowy, transport barkami, 
transport drogowy, transport i dostawy towarów, transport 
i przechowywanie odpadów, transport kolejowy, transport 
lądowy, transport lotniczy, transport łodziami, transport mor-
ski, transport osób, transport pasażerów i ładunków, transport 
pasażerski, transport powietrzny, transport promowy, trans-
port rzeczny, transport towarów, udostępnianie obiektów 
i sprzętu lotniskowego dla lotnictwa, udzielanie informacji 
dotyczących podróży i lotów, udzielanie wskazówek o trasie 
dojazdu do celów podróży, usługi agencji frachtowych, usługi 
agencji transportowych, usługi biur podróży, usługi biur tury-
stycznych, usługi cargo, usługi car-sharingu, usługi kierowców, 
usługi komunikacji wahadłowej dla pasażerów pomiędzy par-
kingami lotniska a lotniskiem, usługi konsultacyjne związane 
z transportem, usługi kurierskie (wiadomości lub towary), usłu-
gi lotniskowe, usługi w zakresie linii kolejowych i transportu, 
usługi w zakresie linii lotniczych i transportu, usługi nawiga-
cyjne, usługi odprawy lotniskowej pasażerów, usługi portów 
lotniczych, stacji kolejowych oraz portów morskich i rzecz-
nych, usługi pocztowe i kurierskie, usługi pomocy drogowej 
w przypadku awarii pojazdów, usługi przeładunkowe, usługi 
ratownictwa, usługi rozładunku towarów, usługi taksówek, 
usługi transferów lotniskowych, usługi transportowe, usługi 
transportu barkami, usługi transportu na wycieczki ze zwie-
dzaniem, usługi transportowe autobusowe i autokarowe, usłu-
gi transportu pojazdami, usługi transportu samochodami sil-
nikowymi, usługi w zakresie organizowania wycieczek, usługi 
w zakresie parkowania na lotniskach, usługi związane z liniami 
lotniczymi, usługi związane z odprawą pasażerów na lotni-
skach, wydawanie biletów podróżnych, wynajem autokarów, 
wynajmowanie garaży, wynajmowanie linii kolejowych, wy-
najem łodzi, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie 
miejsc parkingowych, wynajem samochodów, wynajem sil-
ników lotniczych, wynajem statków powietrznych, wynajem 
systemów nawigacyjnych, wynajem środków transportu, wy-
najmowanie transportu, wypożyczanie kontenerów magazy-
nowych, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie wagonów 
towarowych, załadunek oraz wyładunek towarów i ładunków, 
załadunek, wyładunek statków, zwiedzanie turystyczne.

(210) 480915 (220) 2018 01 08
(731) SZYMAŃSKA JOANNA OŚRODEK EDUKACYJNY LET’S 

TALK, Szczecin
(540) little Experiments

(531) 19.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 świadczenie usług edukacyjnych, nauczanie 
bezpośrednie, korespondencyjne oraz internetowe, świad-
czenie usług w zakresie organizacji szkoleń i edukacji oraz 
udostępniania opracowanych i licencjonowanych progra-
mów nauczania, udostępnianie opracowanych i licencjono-
wanych programów nauczania w drodze franszyzy, organi-
zacja zajęć edukacyjnych, usługi szkół językowych w oparciu 
o specjalistyczne programy nauczania własne i licencjono-
wane, w tym metodami bezpośrednimi, korespondencyj-
nymi i elektronicznymi, kursy językowe z wykorzystaniem 
technik relaksacyjnych, kursy języków obcych o różnych 
poziomach zaawansowania, w tym przygotowujące do eg-
zaminów w standardach międzynarodowych, szkolenia pod-
noszące skuteczność uczenia się i efektywności pracy, kursy 
języków obcych dla dzieci oraz nauki dzieci ortografii, spraw-
nego czytania, skutecznego notowania, ćwiczenia pamięci 
i koncentracji, umiejętności interdyscyplinarnych, warsztaty 
dla rodziców małych dzieci i przyszłych rodziców oraz peda-
gogów i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i szkol-
nym, przygotowywanie oraz produkcja materiałów szkole-
niowych przez nagrywanie dźwięku, obrazu oraz obrazu 
i dźwięku, w tym techniką cyfrową, publikowanie słowników, 
książek i podręczników, usługi tłumaczenia, świadczenie 
usług w dziedzinie rozrywki.

(210) 480924 (220) 2018 01 09
(731) BEVGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo
(540) A CHMIELOLOGIA

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 32 ale [rodzaj piwa angielskiego], aromatyzo-
wane napoje gazowane, brzeczka piwna, wyciąg z chmielu 
do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, czarne piwo 
[piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, ekstrakty 
chmielu do produkcji piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), 
korzenne piwa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe|, 
napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje na bazie 
piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo 
bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, piwo jasne 
typu Ale, piwo o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo psze-
niczne, piwo rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, 
piwo typu saison, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa|, 
shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], soki, stout 
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa|, wino jęczmienne [piwo], 
wina bezalkoholowe, wody.

(210) 480930 (220) 2018 01 09
(731) G&G IWONA LUCCHESI KOZŁOWSKA, GIANFRANCO 

LUCCHESI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) ITALIAN MOOD
(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obu-
wie, nakrycia głowy, bielizna osobista, bielizna nocna, kurtki, 
spodnie, bluzy, podkoszulki, koszule, płaszcze, swetry, suknie, 
sukienki, kostiumy, garsonki, spódnice, rajstopy, pończochy, 
skarpety, kapcie, rękawiczki, szaliki, czapki, chusty, szlafroki, 
piżamy, koszule nocne, odzież sportowa, kostiumy do opa-
lania i pływania, dresy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna 
artykułów odzieżowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna ar-
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tykułów odzieżowych za pośrednictwem Internetu, usługi 
w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organi-
zowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych 
i reklamowych dotyczących zagadnień branży odzieżowej, 
gastronomicznej, hotelowej, rozrywkowej, zarządzanie tar-
gami i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, 
pozyskiwanie danych do baz danych, systematyzowanie 
i zarządzanie tymi danymi, organizowanie i prowadzenie 
kampanii reklamowych, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamo-
wych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie mar-
ketingu i prezentacji, usługi dekorowania sklepów i punków 
sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, rekrutacja personelu, sporządzanie prognoz ekono-
micznych, usługi badania rynku.

(210) 480933 (220) 2018 01 09
(731) LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) LINK4 mama
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, 
usługi ubezpieczeniowe z dostępem bezpośrednim przez 
Internet, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych i fi-
nansowych, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, wyceny dla celów ubezpieczeniowych, 
obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, usługi wyceny, re-
gulowania, rozliczania, rozstrzygania i zaspokajania roszczeń 
ubezpieczeniowych, usługi w zakresie likwidacji szkód z ty-
tułu ubezpieczenia, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, 
porady prawne, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz 
prawnych, usługi prawne w zakresie finansów i ubezpieczeń, 
usługi w zakresie dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych, 
usługi wykrywania oszustw w dziedzinie ubezpieczeń.

(210) 480934 (220) 2018 01 09
(731) LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) LINK4 mama

(531) 26.04.01, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, 
usługi ubezpieczeniowe z dostępem bezpośrednim przez 
Internet, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych i fi-
nansowych, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, wyceny dla celów ubezpieczeniowych, 
obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, usługi wyceny, re-
gulowania, rozliczania, rozstrzygania i zaspokajania roszczeń 
ubezpieczeniowych, usługi w zakresie likwidacji szkód z ty-
tułu ubezpieczenia, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, 
porady prawne, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz 
prawnych, usługi prawne w zakresie finansów i ubezpieczeń, 
usługi w zakresie dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych, 
usługi wykrywania oszustw w dziedzinie ubezpieczeń.

(210) 480935 (220) 2018 01 09
(731) LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) LINK4 mama

(531) 26.04.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, 
usługi ubezpieczeniowe z dostępem bezpośrednim przez 
Internet, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych i fi-
nansowych, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, wyceny dla celów ubezpieczeniowych, 
obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, usługi wyceny, re-
gulowania, rozliczania, rozstrzygania i zaspokajania roszczeń 
ubezpieczeniowych, usługi w zakresie likwidacji szkód z ty-
tułu ubezpieczenia, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, 
porady prawne, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz 
prawnych, usługi prawne w zakresie finansów i ubezpieczeń, 
usługi w zakresie dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych, 
usługi wykrywania oszustw w dziedzinie ubezpieczeń.

(210) 480937 (220) 2018 01 09
(731) AGAT-MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) AGAT MOTO

(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 samochody, silniki do pojazdów spalino-
wych, części składowe do pojazdów, części do zespołów 
napędowych, jezdnych i poszycia pojazdów, akcesoria mo-
toryzacyjne, przyczepy do pojazdów, 35 usługi w zakresie 
sprzedaży pojazdów lądowych, części zamiennych i akce-
soriów do naprawy i obsługi pojazdów w wyspecjalizowa-
nym sklepie i/lub hurtowni lub przez Internet oraz poprzez 
katalog sprzętu i oprogramowania komputerowego wyko-
rzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środ-
ków telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji towarów 
do sprzedaży w sklepach, usługi w zakresie pomocy przy 
sprzedaży, usługi promocyjne i marketingowe, usługi (agen-
cje) eksportowe i importowe, pomoc handlowa w zakresie 
organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa świadczona 
w ramach umowy franchisingowej, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie 
kojarzenia kontrahentów handlowych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, prowadzenie komputerowych baz danych 
wspomagających sprzedaż towarów, usługi w zakresie re-
klamowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi polegają-
ce na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji związanych 
z naprawami pojazdów w serwisach, katalogowaniu części 
zamiennych organizowaniu ich w zbiory i udostępnianiu, 
katalogowaniu czynności serwisowych i wykorzystywaniu 
tych danych do organizacji akcji marketingowych, 39 usłu-
gi w zakresie pomocy drogowej (holowanie), wypożyczanie 
samochodów, usługi w zakresie magazynowania, pakowania 
i dostarczania towarów, dystrybucji przesyłek, przewóz to-
warów pojazdami drogowymi i lotniczymi, spedycja, usługi 
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kurierskie, wynajmowanie magazynów, usługi logistyczne 
w zakresie informacji o składowaniu i transporcie non stop, 
magazynowanie pojazdów, części zamiennych oraz akceso-
riów do pojazdów lądowych.

(210) 480938 (220) 2018 01 09
(731) SALAMAK MAREK, SILARSKI ADAM CADMOST 

PROJEKT SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice
(540) CADmost

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży oprogramowa-
nia komputerowego i dokumentacji technicznej, 42 usługi 
w zakresie tworzenia programów do wizualizacji przebiegu 
i nadzoru procesów projektowania obiektów inżynieryjnych, 
w szczególności betonowych i stalowych konstrukcji bu-
dowlanych i inżynierskich, archiwizacji danych, raportowa-
nia i sporządzania zapisów graficznych oraz monitorowania 
przebiegu tras obiektów kolizyjnych, a także generowania 
wartości obciążeń działających na projektowane obiekty, 
usługi w zakresie opracowywania dokumentacji technicz-
nej i projektów technicznych, badania oraz usługi naukowe 
i techniczne, a także ich projektowanie, analizy przemysło-
we i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie systemów 
oraz oprogramowania komputerowego, usługi doradcze 
w powyższym zakresie, ekspertyzy inżynieryjne, usługi w za-
kresie instalowania, testowania, wdrażania i serwisowania 
systemów komputerowych, usługi doradztwa inżynieryjne-
go w zakresie kompletacji dostaw, doboru systemów kom-
puterowych i ich integracji, konserwacja oprogramowania 
komputerowego.

(210) 480979 (220) 2018 01 10
(731) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) NEO TOOLS

(531) 25.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 odzież chroniąca przed urazami, wypadka-
mi, ogniem, przeciw promieniowaniu, w tym spodnie, ka-
mizelki, bluzy, koszulki, fartuchy, czapki, skarpetki, obuwie, 
rękawiczki, kominiarki, kurtki chroniące przed urazami, wy-
padkami, napromieniowaniem i ogniem, ochronna odzież 
robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], w tym 
spodnie, kamizelki, bluzy, koszulki, fartuchy, czapki, skarpet-
ki, obuwie, rękawiczki, kominiarki, kurtki, odzież odblaskowa 
do zapobiegania wypadkom, ochronna odzież odblaskowa, 
robocza odzież odblaskowa, kuloodporna odzież ochron-
na, odzież azbestowa chroniąca przed ogniem, odzież 
do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi, odzież prze-
znaczona do użycia w laboratoriach, odzież do ochrony 
przed działaniem środków chemicznych, odzież ochronna 
chroniąca przed wypadkami lub urazami, izolowana odzież 

ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, 
ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami 
lub urazami, odzież ognioodporna, ochraniacze termiczne 
[odzież] do ochrony przed wypadkami lub urazami, odzież 
chłodzona elektrycznie do ochrony przed wypadkami lub 
urazami, kółka odblaskowe na odzież, osłony głowy, gogle, 
gogle ochronne, okulary ochronne, okulary kurzoodporne, 
osłony oczu, nakrycia głowy do ochrony przed urazami, wy-
padkami, rękawice robocze, rękawice ochronne, rękawice 
chroniąca przed wypadkami lub urazami, rękawice do ce-
lów przemysłowych do ochrony przed urazami, rękawice 
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów 
przemysłowych, rękawice ogniotrwałe, ochronne osłony 
na twarz dla spawaczy, osłony ochronne na twarz dla robot-
ników, ochronne buty robocze, buty ochronne stosowane 
w przemyśle [do ochrony przed wypadkami lub urazami], 
obuwie ochronne, obuwie robocze, kombinezony ochron-
ne, kombinezony ratunkowe, kombinezony do ochrony 
przed zagrożeniami biologicznymi, kombinezony termicz-
ne chroniące przed wypadkami lub urazami, kombinezony 
ochronne [przeciw wypadkom lub urazom], ogniotrwa-
łe kombinezony lotnicze, maski przeciwgazowe, maski 
ochronne, maski do spawania, maski przeciwpyłowe, maski 
do oddychania, maski ochronne przed zanieczyszczeniem 
do ochrony układu oddechowego, filtry do masek do od-
dychania, ochraniacze na brzuch, chroniące przed urazami 
[inne niż elementy ubiorów sportowych lub przystosowane 
do użytku w określonych zajęciach sportowych], nagolenni-
ki do ochrony przed urazami [inne niż artykuły sportowe lub 
części strojów sportowych], urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, nakolanniki dla robotników, kaski 
zabezpieczające, ochronne kaski sportowe, 10 ochraniacze 
słuchu bez zdolności do odtwarzania lub przekazywania 
dźwięku, nauszniki do ochrony przed hałasem, zatyczki 
do uszu [przyrządy do ochrony uszu], aparaty do ochrony 
słuchu, odzież ochronna do celów medycznych, ochronne 
maski do sztucznego oddychania, 11 odzież ogrzewana 
elektrycznie, odzież podgrzewana elektrycznie do użytku 
medycznego, elektrycznie ogrzewane części garderoby 
do ochrony przed wypadkami lub urazami, ogrzewacze 
dłoni [inne niż odzież], 17 rękawice izolacyjne, mikroporo-
wate arkusze syntetyczne do produkcji odzieży ochronnej, 
21 rękawice ogrodnicze, rękawice do polerowania, rękawi-
ce do prac domowych, 25 odzież robocza, okrycia robocze 
[kombinezony], odzież ochronna zakładana na ubrania, 
odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież przeciw-
deszczowa, rękawiczki [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], 
nauszniki [odzież], odzież przeciwdeszczowa, odzież wo-
doodporna, odzież nieprzemakalna, polary, bluzy z polaru, 
kamizelki z polaru, ciepłe kurtki robocze, spodnie robocze, 
ogrodnicze ubrania robocze, kamizelki robocze, kurtki ro-
bocze, fartuchy, czapki, rękawice robocze, koszulki, odzież, 
szorty, sztormiaki, kurtki, kombinezony [odzież], odzież wia-
troszczelna, odzież wojskowa z khaki, ocieplacze na kolana 
[odzież], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], ręka-
wice kamuflażowe, nakrycia głowy, obuwie, buty robocze.

(210) 480991 (220) 2018 01 10
(731) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jelenia Góra

(540) PROVITEROL
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty farmaceutycz-
ne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty 
i substancje dietetyczne - zwłaszcza dietetyczne środki spo-
żywcze, suplementy diety, środki odżywcze do celów lecz-
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niczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, produkty 
pochodzenia naturalnego do celów farmaceutycznych 
i leczniczych, żywność dla niemowląt.

(210) 481289 (220) 2018 01 18
(731) Société des Produits Nestlé SA, Vevey, CH
(540) FORNO Dl PIETRA
(510), (511) 30 pizza.

(210) 481290 (220) 2018 01 18
(731) TOMCZEWSKI JAROSŁAW JT PROMOTION, Łódź
(540) BOOty KILLER

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki informacji, nagrane dys-
ki, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, 
programy komputerowe, 28 artykuły sportowe i gimnastycz-
ne: przyrządy do ćwiczeń fizycznych, worki treningowe, piłki, 
rowery treningowe stacjonarne, przyrządy stosowane w kul-
turystyce, hantle, skakanki, gumy, stopery, ochraniacze jako 
artykuły sportowe (części strojów sportowych), ochraniacze 
ciała do uprawiania sportu, okładziny ochronne, rękawice 
sportowe, rękawice bokserskie, rękawice do różnych sztuk 
walki, osłony sportowe, torby treningowe i/lub sportowe, 
bieżnie do ćwiczeń fizycznych, maty, maty treningowe i/lub 
maty do ćwiczeń, maty gimnastyczne, maszyny do ćwiczeń 
z zakresu fitnessu, sprzęt fitness i przyrządy sportowe, akce-
soria do fitness: sprzęt siłowy i rehabilitacyjny, stacjonarne 
przyrządy do ćwiczeń siłowych, urządzenia służące osiąga-
niu sprawności fizycznej (inne niż do użytku medycznego) 
wraz z osprzętem, sprzęt do treningu aerobowego, gry i za-
bawki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, po-
przez e-sklepy, na aukcjach internetowych, za pomocą do-
mów sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż katalogowa, sprzedaż 
on-line: artykułów sportowych, gimnastycznych, artykułów 
do zajęć fitness, akcesoriów do fitness, przyrządów do ćwi-
czeń fizycznych, worków treningowych, piłek, rowerów tre-
ningowych stacjonarnych, przyrządów stosowanych w kul-
turystyce, hantli, skakanek, gum, stoperów, ochraniaczy jako 
artykułów sportowych (części strojów sportowych), ochra-
niaczy ciała do uprawiania sportu, okładzin ochronnych, rę-
kawic sportowych, rękawic bokserskich, rękawic do różnych 
sztuk walki, osłon sportowych, toreb treningowych i/lub 
sportowych, bieżni do ćwiczeń fizycznych, mat, mat trenin-
gowych i/lub mat do ćwiczeń, mat gimnastycznych, maszyn 
do ćwiczeń z zakresu fitness, sprzętu fitness i przyrządów 
sportowych, sprzętu siłowego i rehabilitacyjnego, stacjonar-
nych przyrządów do ćwiczeń siłowych, urządzeń służących 
osiąganiu sprawności fizycznej (innych niż do użytku me-
dycznego) wraz z osprzętem, sprzętu do treningu aerobo-
wego, gier i zabawek, informacja o wymienionych towarach, 
sprzedaż tradycyjna i poprzez Internet: nagranych dysków, 
płyt kompaktowych, DVD, programów komputerowych oraz 
innych nośników nagrań cyfrowych, o tematyce sportowej, 
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
organizowanie, prowadzenie i/lub nadzór programów lojal-
nościowych i/lub motywacyjnych, w tym w zakresie kultury 
fizycznej i/lub zdrowego stylu życia i/lub odżywiania, pro-

gramy promocyjne, zarządzanie w działalności handlowej i/
lub usługowej, przetwarzanie danych, dostarczanie informa-
cji gospodarczych, dystrybucja towarów w celach reklamo-
wych, dystrybucja materiałów reklamowych, w tym gadże-
tów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, public relations, 
usługi marketingowe, wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, w tym także w sieci Internet, usługi internetowego 
serwisu promocyjnego, usługi konsultacyjne, informacyjne 
i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, informacja 
o wyżej wymienionych usługach, usługi w zakresie reklamy 
i promocji imprez kulturalno-artystycznych i sportowo- re-
kreacyjnych, informacyjny serwis platformy internetowej, 
41 porady dotyczące edukacji i kształcenia w zakresie zdro-
wego stylu życia i wypoczynku, usługi związane z edukacją 
sportową oraz organizacją imprez kulturalno-artystycznych 
oraz sportowo-rekreacyjnych, szkolenia w zakresie gimnasty-
ki, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, zajęcia fitness, 
programy fitness na linach bungee, instruktaż dla trenerów, 
przygotowywanie planów treningowych, treningi indywidu-
alne, poradnictwo z zakresu zdrowego odżywiania, obsługa 
urządzeń sportowych, organizowanie pokazów gimna-
stycznych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, rozpo-
wszechnianie programów komputerowych dotyczących 
sportu, gimnastyki, rekreacji, zdrowego stylu życia.

(210) 481292 (220) 2018 01 18
(731) TOMCZEWSKI JAROSŁAW JT PROMOTION, Łódź
(540) Body KILLER FITNESS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, 
poprzez e-sklepy, na aukcjach internetowych, za pomocą do-
mów sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż katalogowa, sprzedaż 
on-line: artykułów sportowych, gimnastycznych, artykułów 
do zajęć fitness, akcesoriów do fitness, przyrządów do ćwi-
czeń fizycznych, worków treningowych, piłek, rowerów tre-
ningowych stacjonarnych, przyrządów stosowanych w kul-
turystyce, hantli, skakanek, gum, stoperów, ochraniaczy jako 
artykułów sportowych (części strojów sportowych), ochra-
niaczy ciała do uprawiania sportu, okładzin ochronnych, rę-
kawic sportowych, rękawic bokserskich, rękawic do różnych 
sztuk walki, osłon sportowych, toreb treningowych i/lub 
sportowych, bieżni do ćwiczeń fizycznych, mat, mat trenin-
gowych i/lub mat do ćwiczeń, mat gimnastycznych, maszyn 
do ćwiczeń z zakresu fitness, sprzętu fitness i przyrządów 
sportowych, sprzętu siłowego i rehabilitacyjnego, stacjonar-
nych przyrządów do ćwiczeń siłowych, urządzeń służących 
osiąganiu sprawności fizycznej (innych niż do użytku me-
dycznego) wraz z osprzętem, sprzętu do treningu aerobo-
wego, gier i zabawek, informacja o wymienionych towarach, 
sprzedaż tradycyjna i poprzez Internet: nagranych dysków, 
płyt kompaktowych, DVD, programów komputerowych oraz 
innych nośników nagrań cyfrowych, o tematyce sportowej, 
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
organizowanie, prowadzenie i/lub nadzór programów lojal-
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nościowych i/lub motywacyjnych, w tym w zakresie kultury 
fizycznej i/lub zdrowego stylu życia i/lub odżywiania, pro-
gramy promocyjne, zarządzanie w działalności handlowej  
i/lub usługowej, przetwarzanie danych, dostarczanie infor-
macji gospodarczych, dystrybucja towarów w celach re-
klamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, w tym 
gadżetów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, public 
relations, usługi marketingowe, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, w tym także w sieci Internet, usługi interneto-
wego serwisu promocyjnego, usługi konsultacyjne, infor-
macyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, 
informacja o wyżej wymienionych usługach, usługi w za-
kresie reklamy i promocji imprez kulturalno-artystycznych 
i sportowo-rekreacyjnych, informacyjny serwis platformy in-
ternetowej, 41 porady dotyczące edukacji i kształcenia w za-
kresie zdrowego stylu życia i wypoczynku, usługi związane 
z edukacją sportową oraz organizacją imprez kulturalno-ar-
tystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych, szkolenia w za-
kresie gimnastyki, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, 
organizacja zajęć tanecznych, organizacja zajęć sportowych, 
gimnastycznych, organizacja zajęć fitness, instruktaż dla tre-
nerów, przygotowywanie planów treningowych, treningi 
indywidualne, poradnictwo z zakresu zdrowego odżywia-
nia, obsługa urządzeń sportowych, organizowanie pokazów 
gimnastycznych, organizowanie pokazów tanecznych, pro-
dukcja filmów, innych niż reklamowe, rozpowszechnianie 
programów komputerowych dotyczących sportu, gimna-
styki, tańca, rekreacji, zdrowego stylu życia.

(210) 481304 (220) 2018 01 19
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) CHRUPTO
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa.

(210) 481317 (220) 2018 01 19
(731) DREAM MANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) FABRYKA WŁOSA MYMESIS

(531) 27.05.01, 02.03.02, 26.11.01
(510), (511) 26 włosy syntetyczne, włosy ludzkie, wło-
sy sztuczne, sploty włosów, siatki na włosy, tupety, włosy 
do przedłużania, akcesoria dekoracyjne do włosów, artyku-
ły do upinania włosów, peruki, sztuczne włosy, 35 sprzedaż, 
w tym przez Internet towarów: szczotki do włosów, grzebie-
nie, przyrządy do mocowania włosów, włosy syntetyczne, 
włosy ludzkie, kosmyki włosów, sploty włosów, siatki na wło-
sy, tupety, włosy do przedłużania, akcesoria dekoracyjne 
do włosów, peruki, sztuczne włosy.

(210) 481352 (220) 2018 01 19
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) FORMULA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, karuzele, kolejki i urządzenia do parków tema-
tycznych i wesołych miasteczek, 41 usługi związane z or-
ganizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, 
usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, 
usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych 
i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia imprez 
sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez 
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w ce-
lach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia 
koncertów, usługi produkcji widowisk i przedstawień te-
atralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych 
miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń do parków tematycz-
nych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, 
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów ka-
wowych, usługi przygotowywania i serwowania posiłków 
i napojów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne.

(210) 481366 (220) 2018 01 19
(731) SMZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SMZ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 37 naprawa i regeneracja: wrzecion do obrabia-
rek oraz ich elementów, elektro-wrzecion do obrabiarek oraz 
ich elementów, maszyn, obrabiarek, silników, części do napę-
dów i silników, mechanizmów sprzęgania i napędu.

(210) 481375 (220) 2018 01 20
(731) MOTO-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CHORZÓW
(540) moto FACTORY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.15.01
(510), (511) 12 samochody osobowe, silniki do pojazdów 
spalinowych, części składowe do pojazdów, akcesoria mo-
toryzacyjne, części do zespołów napędowych, jezdnych 
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i poszycia pojazdów, amortyzatory, zawieszenia w pojaz-
dach, resory amortyzujące samochodowe, hamulce do po-
jazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulco-
we samochodowe, kierownice pojazdów, koła pojazdów, 
kierunkowskazy do pojazdów, korki wlewu paliwa w pojaz-
dach, lusterka wsteczne, łańcuchy napędowe do pojazdów 
lądowych, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, 
wycieraczki do szyb pojazdów, akcesoria samochodowe 
stanowiące dodatkowe wyposażenie pojazdów, przyczepy 
do pojazdów lądowych, wózki, rowery, opony (ogumienie), 
dętki do opon, 35 usługi w zakresie badania rynku, dystry-
bucja materiałów reklamowych, ekspertyzy w działalności 
gospodarczej związanej z rynkiem motoryzacyjnym, usługi 
w zakresie promocji sprzedaży dla osób trzecich, dystrybu-
cja próbek, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
publikowanie tekstów reklamowych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, usługi w zakresie sprzedaży pojazdów 
lądowych, części zamiennych i akcesoriów do naprawy 
i obsługi pojazdów w wyspecjalizowanym sklepie i/lub 
hurtowni lub przez Internet (e-sklep) oraz poprzez katalog 
sprzętu i oprogramowania komputerowego wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne lub używając środków 
telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji towarów 
do sprzedaży w sklepach, usługi w zakresie pomocy przy 
sprzedaży, usługi promocyjne i marketingowe, usługi w za-
kresie sprzedaży elektroniki samochodowej, sprzętu audio, 
instalacji telefonicznych i sprzętu czyszczącego, urządzeń 
i instalacji do oświetlania, ogrzewania, klimatyzacji i wentyla-
cji, dywaników samochodowych, pokryć podłogowych, mat 
drzwiowych, klejów, preparatów do odmrażania, preparatów 
zapobiegających zamarzaniu, farb, lakierów, preparatów an-
tykorozyjnych, olejów, tłuszczów, smarów oraz kompozycji 
pyłochłonnych i absorpcyjnych zarówno w sprzedaży kon-
wencjonalnej jak i przez internet, pośrednictwo i doradztwo 
handlowe w handlu pojazdami, informacja handlowa do-
tycząca pojazdów lądowych, usługi agencji eksportowych 
i importowych, pomoc handlowa i techniczna w zakresie 
organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również 
świadczona w ramach umowy franchisingowej, prowadze-
nie przedstawicielstw podmiotów zagranicznych w kraju 
oraz reklamy ich wyrobów, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie 
kojarzenia kontrahentów handlowych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, prowadzenie komputerowych baz danych 
wspomagających sprzedaż towarów, pozyskiwanie i syste-
matyzacja danych do komputerowych baz danych, wyszu-
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze-
cich, usługi w zakresie reklamowania i rozpowszechniania 
materiałów reklamowych, 37 obsługa i naprawy pojazdów, 
montaż i instalacja programów, urządzeń i sieci umożliwia-
jących obsługę pojazdów oraz usługi serwisowe systemów 
i urządzeń branży motoryzacyjnej, usługi stacji obsługi i na-
praw pojazdów, usługi badania i oceny stanu technicznego 
pojazdów, doradztwo specjalistyczne w zakresie serwiso-
wania pojazdów, myjnie samochodowe, zabezpieczanie 
pojazdów przed korozją, bieżnikowanie i wulkanizacja opon, 
regeneracja silników i części samochodowych zużytych lub 
częściowo zniszczonych, 39 magazynowanie pojazdów, 
części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów lądowych, 
holowanie, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, 
wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, usłu-
gi w zakresie magazynowania, pakowania i dostarczania 
towarów z wyłączeniem dostarczania (wydawania) druków 
i elektronicznych nośników danych z zapisanymi danymi 
w celu przekazywania informacji technicznych dotyczących 
części samochodowych i wyposażenia warsztatowego dla 
użytkowników tych części i wyposażenia, zwłaszcza wła-

ścicieli warsztatów samochodowych i sprzedawców części 
samochodowych, usługi logistyczne w zakresie informacji 
o składowaniu i transporcie non stop.

(210) 481376 (220) 2018 01 20
(731) MOTO-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CHORZÓW
(540) PROFI AUTO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.23
(510), (511) 12 samochody osobowe, silniki do pojazdów 
spalinowych, części składowe do pojazdów, akcesoria mo-
toryzacyjne, części do zespołów napędowych, jezdnych 
i poszycia pojazdów, amortyzatory, zawieszenia w pojaz-
dach, resory amortyzujące samochodowe, hamulce do po-
jazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulco-
we samochodowe, kierownice pojazdów, koła pojazdów, 
kierunkowskazy do pojazdów, korki wlewu paliwa w pojaz-
dach, lusterka wsteczne, łańcuchy napędowe do pojazdów 
lądowych, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, 
wycieraczki do szyb pojazdów, akcesoria samochodowe 
stanowiące dodatkowe wyposażenie pojazdów, przyczepy 
do pojazdów lądowych, wózki, rowery, opony (ogumienie), 
dętki do opon, 35 usługi w zakresie badania rynku, dystry-
bucja materiałów reklamowych, ekspertyzy w działalności 
gospodarczej związanej z rynkiem motoryzacyjnym, usługi 
w zakresie promocji sprzedaży dla osób trzecich, dystrybu-
cja próbek, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
publikowanie tekstów reklamowych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, usługi w zakresie sprzedaży pojazdów 
lądowych, części zamiennych i akcesoriów do naprawy 
i obsługi pojazdów w wyspecjalizowanym sklepie i/lub 
hurtowni lub przez Internet (e-sklep) oraz poprzez katalog 
sprzętu i oprogramowania komputerowego wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne lub używając środków 
telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji towarów 
do sprzedaży w sklepach, usługi w zakresie pomocy przy 
sprzedaży, usługi promocyjne i marketingowe, usługi w za-
kresie sprzedaży elektroniki samochodowej, sprzętu audio, 
instalacji telefonicznych i sprzętu czyszczącego, urządzeń 
i instalacji do oświetlania, ogrzewania, klimatyzacji i wentyla-
cji, dywaników samochodowych, pokryć podłogowych, mat 
drzwiowych, klejów, preparatów do odmrażania, preparatów 
zapobiegających zamarzaniu, farb, lakierów, preparatów an-
tykorozyjnych, olejów, tłuszczów, smarów oraz kompozycji 
pyłochłonnych i absorpcyjnych zarówno w sprzedaży kon-
wencjonalnej jak i przez internet, pośrednictwo i doradztwo 
handlowe w handlu pojazdami, informacja handlowa do-
tycząca pojazdów lądowych, usługi agencji eksportowych 
i importowych, pomoc handlowa i techniczna w zakresie 
organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również 
świadczona w ramach umowy franchisingowej, prowadze-
nie przedstawicielstw podmiotów zagranicznych w kraju 
oraz reklamy ich wyrobów, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie 
kojarzenia kontrahentów handlowych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, prowadzenie komputerowych baz danych 
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wspomagających sprzedaż towarów, pozyskiwanie i syste-
matyzacja danych do komputerowych baz danych, wyszu-
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze-
cich, usługi w zakresie reklamowania i rozpowszechniania 
materiałów reklamowych, 37 obsługa i naprawy pojazdów, 
montaż i instalacja programów, urządzeń i sieci umożliwia-
jących obsługę pojazdów oraz usługi serwisowe systemów 
i urządzeń branży motoryzacyjnej, usługi stacji obsługi i na-
praw pojazdów, usługi badania i oceny stanu technicznego 
pojazdów, doradztwo specjalistyczne w zakresie serwiso-
wania pojazdów, myjnie samochodowe, zabezpieczanie 
pojazdów przed korozją, bieżnikowanie i wulkanizacja opon, 
regeneracja silników i części samochodowych zużytych lub 
częściowo zniszczonych, 39 magazynowanie pojazdów, 
części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów lądowych, 
holowanie, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, 
wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, usłu-
gi w zakresie magazynowania, pakowania i dostarczania 
towarów z wyłączeniem dostarczania (wydawania) druków 
i elektronicznych nośników danych z zapisanymi danymi 
w celu przekazywania informacji technicznych dotyczących 
części samochodowych i wyposażenia warsztatowego dla 
użytkowników tych części i wyposażenia, zwłaszcza wła-
ścicieli warsztatów samochodowych i sprzedawców części 
samochodowych, usługi logistyczne w zakresie informacji 
o składowaniu i transporcie non stop.

(210) 481406 (220) 2018 01 22
(731) SAWICKI IGOR, Sosnowiec
(540) GEMANICUS
(510), (511) 16 mapy, mapy tras, mapy drogowe, mapy geo-
graficzne, futerały na mapy, ilustrowane mapy ścienne, ilu-
strowane mapy ścienne do celów edukacyjnych, mapy wy-
konane z elastycznych tworzyw sztucznych.

(210) 481415 (220) 2018 01 22
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Jelly Mask
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre-
paraty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryj-
ne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i an-
typerspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielę-
gnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów me-
dycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski do ce-
lów leczniczych.

(210) 481422 (220) 2018 01 22
(731) SIEKIERSKI MARIAN MAR-FOUR, Łódź
(540) 4 MED MARFOUR.COM.PL

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 27.07.01
(510), (511) 5 opatrunki i bandaże, waciki do celów medycz-
nych, 10 cewniki, strzykawki, igły medyczne, rękawice me-
dyczne, wyroby medyczne jednorazowego użytku.

(210) 481425 (220) 2018 01 22
(731) SELECTIS-PRODUTOS PARA A AGRICULTURA, S.A., 

Setúbal, PT
(540) PLAZA
(510), (511) 5 herbicydy.

(210) 481431 (220) 2018 01 22
(731) ZDROWE LOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ZDROWE LOVE

(531) 01.01.03, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach i punk-
tach wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży wy-
syłkowej i za pośrednictwem Internetu: ziół i przypraw, 
wyrobów piekarniczych, ciastkarskich i słodyczy, żyw-
ności dietetycznej i artykułów spożywczych, żywności 
i artykułów spożywczych z dodatkiem witamin, składni-
ków mineralnych oraz innych środków wspomagających 
funkcjonowanie poszczególnych narządów człowieka, 
dietetycznych i odżywczych zamienników posiłków, na-
turalnych surowców kosmetycznych i kosmetyków na-
turalnych, artykułów z branży kosmetycznej, towarów 
higienicznych i do pielęgnacji ciała, kosmetyków i środ-
ków do celów leczniczych, preparatów farmaceutycznych 
i parafarmaceutycznych uzupełniające dietę w niezbędne 
pierwiastki, mikroelementy i witaminy, 43 usługi gastro-
nomiczne, usługi kawiarni i stołówek, usługi restauracyjne 
i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, usługi kateringowe, usługi do-
starczania żywności zamówionej za pomocą internetu, 
usługi wynajmowania sal, obiektów i sprzętu na szkolenia, 
zjazdy, sympozja i konferencje, organizacja przyjęć [żyw-
ność i napoje].

(210) 481447 (220) 2018 01 22
(731) QORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Hotel Polaris
(510), (511) 43 domy turystyczne, hotele, hotele dla zwie-
rząt, hostele, pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tury-
styczne, hotelowe usługi kateringowe, informacja hotelo-
wa, motele, obsługa zakwaterowania członków organizacji, 
opieka nad dziećmi w żłobkach i klubach malucha, ośrodki 
opieki dziennej, domy dla ludzi w podeszłym wieku, ośrod-
ki wypoczynkowe, pensjonaty, domy gościnne placówki 
opieki nad ludźmi w podeszłym wieku, przedszkolakami 
i małymi dziećmi, campingi, pola namiotowe, domy dla re-
konwalescentów, domy turystyczne, sanatoria.

(210) 481449 (220) 2018 01 22
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWO-

-TECHNICZNYCH PRO NOVUM SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
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(540) Diagnostyka PRO+

(531) 26.01.03, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42  prace badawczo- rozwojowe z zakresu urzą-
dzeń energetycznych, naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz badania i projektowanie w zakresie urządzeń energe-
tycznych, usługi analiz i badań przemysłowych w dziedzinie 
nauk przyrodniczych i technicznych, usługi dotyczące opro-
gramowania komputerowego.

(210) 481551 (220) 2018 01 24
(731) FERMY DROBIU WOŹNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żylice
(540) zdrovo od FERM WOŹNIAK

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 4 olej rzepakowy do celów przemysłowych, 
29 jaja kurze, żółtko jaja kurzego w proszku, jaja kurze 
w proszku, albumina jaja kurzego w proszku, albumina jaja 
kurzego wysokożelująca, albumina jaja kurzego wysokopie-
nista, płynna masa jajowa z cukrem (50%), pasteryzowana, 
płynna masa jajowa pasteryzowana, płynne żółtko jaja ku-
rzego, pasteryzowane, olej rzepakowy jadalny.

(210) 481553 (220) 2018 01 24
(731) OKTABA PIOTR MAMABAJA, Legionowo
(540) MAMABAJA
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna odzieży ciążowej i odzie-
ży do karmienia piersią, zabawek dla niemowląt, książek 
i poradników związanych z tematem ciąży, porodu i wycho-
wania dzieci, akcesoriów poporodowych w szczególności 
poduszek poporodowych i laktatorów za pośrednictwem 
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.

(210) 481554 (220) 2018 01 24
(731) MICHALSKI MICHAŁ, Warszawa
(540) newonce

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 41 publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych.

(210) 481555 (220) 2018 01 24
(731) BROS. CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) COSSI FULEREN
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty [przybory toaletowe, balsamy do celów 
kosmetycznych, balsamy inne niż do celów medycznych, 
bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączo-
ne preparatami do usuwania makijażu, detergenty inne niż 

do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce-
lów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty 
kwiatowe [perfumy, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycz-
nych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecz-
nym, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy 
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakiery do pa-
znokci, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów 
kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosme-
tycznych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dez-
odoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, odżywki 
do włosów, oleje czyszczące, olejki do celów kosmetycznych, 
olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki toale-
towe, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust 
do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy 
do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, 
pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, pre-
paraty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty 
do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących [przybory toaletowe, preparaty do kąpieli, 
nielecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty 
do samoopalania [kosmetyki, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, pre-
paraty toaletowe, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe 
mydła, puder do twarzy, suche szampony, szampony, środki 
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, tłuszcze do ce-
lów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, 
woda lawendowa, woda perfumowana, wosk do depilacji, 
wosk do wąsów, wybielacze [odbarwiacze] do celów ko-
smetycznych, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż 
do celów medycznych.

(210) 481561 (220) 2018 01 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU MIĘSNEGO TAURUS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pilzno

(540) BAR TAURUS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi cateringu 
zewnętrznego, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringowe w za-
kresie zaopatrzenia w żywność, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi ho-
telowe, motele.

(210) 481564 (220) 2018 01 24
(731) HENDZEL TOMASZ, Warszawa
(540) kacdoktor
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(531) 26.11.13, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi ratownictwa, akcje ratunkowe [trans-
port], ratownictwo osób [transport], dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, 44 usługi medyczne, kon-
sultacje medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, informa-
cja medyczna, usługi doradcze w zakresie zdrowia, pomoc 
medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, świad-
czenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, usługi 
w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi indywidual-
nych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, 
usługi w zakresie leczenia uzależnień, leczenie odwykowe 
pacjentów nadużywających środki odurzające, porady w za-
kresie farmakologii, usługi telemedyczne.

(210) 481571 (220) 2018 01 25
(731) JANAS PAWEŁ FUNDACJA ROZWOJU I INTEGRACJI 

MULTIINTEGRA, Tychy
(540) MŁODE WILKI

(531) 03.01.08, 03.01.24, 26.13.25, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły 
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 41 edu-
kacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

(210) 481590 (220) 2018 01 25
(731) KASPRZYCKA-ROSIKOŃ GRAŻYNA ROSIKON PRESS, 

Izabelin
(540) Rosikon press

(531) 03.03.01, 03.03.17, 03.03.24, 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma, książki, dzienniki, periodyki, pu-
blikacje drukowane, wydawnictwa prasowe oraz reklamowe, 
w tym druki, foldery, afisze, prospekty, katalogi, broszury, na-
klejki, nalepki, kalendarze, papeteria, galanteria papiernicza, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, artykuły piśmienni-
cze, introligatorskie i fotograficzne, fotografie.

(210) 481640 (220) 2018 01 26
(731) YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) YaraVita Brassitel - Raz a dobrze !
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, 35 re-
klama, zarządzanie w działalności handlowej, 39 transport, 
pakowanie i składowanie towarów, 42 badania oraz usługi 
naukowe i techniczne, 44 usługi związane z rolnictwem 
i ogrodnictwem.

(210) 481690 (220) 2018 01 29
(731) BELLATOR MASZYNY BUDOWLANE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ruda Śląska

(540) B BELLATOR

(531) 27.05.17, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z ma-
szynami budowlanymi, usługi handlu detalicznego w zakre-
sie materiałów budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, 37 wy-
najem sprzętu budowlanego, wynajem maszyn budowla-
nych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowla-
nych, usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, 
naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, wy-
najem maszyn do robót drogowych, naprawa i konserwacja 
sprzętu do robót ziemnych, naprawa i konserwacja sprzętu 
do budowy dróg, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, wynajem sprzętu konstrukcyjnego 
i budowlanego, naprawa lub konserwacja sprzętu budow-
lanego, budowa dróg, budowa fundamentów dróg, asfalto-
wanie, budowa jezdni, betonowanie, bagrowanie [pogłębia-
nie gruntu].

(210) 481691 (220) 2018 01 29
(731) BELLATOR MASZYNY BUDOWLANE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ruda Śląska

(540) B

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z ma-
szynami budowlanymi, usługi handlu detalicznego w zakre-
sie materiałów budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, 37 wyna-
jem sprzętu budowlanego, wynajem maszyn budowlanych, 
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, 
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usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, napra-
wa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, wynajem 
maszyn do robót drogowych, naprawa i konserwacja sprzętu 
do robót ziemnych, naprawa i konserwacja sprzętu do budo-
wy dróg, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy-
burzeniowe, wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlane-
go, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, budowa 
dróg, budowa fundamentów dróg, asfaltowanie, budowa 
jezdni, betonowanie, bagrowanie [pogłębianie gruntu].

(210) 481737 (220) 2018 01 30
(731) DEC YULEK STEVEN, Kowiesy
(540) WEAPONSHIELD
(510), (511) 2 smary antykorozyjne, smary przeciwrdzewne, 
4 smary, smary syntetyczne, smary okrętowe, smary do po-
jazdów, smary wiertnicze, smary uniwersalne, smary stałe, 
smary przemysłowe, smary do maszyn, smar do sków, smary 
penetrujące korozję, smary w sprayu, smary do łańcuchów, 
smary do broni, smary do skór, smary do smarowania odkry-
tych przekładni zębatych, smary do silników i urządzeń, nie-
chemiczne dodatki do smarów, syntetyczne oleje do sma-
rowania, smary stosowane do celów technicznych, tłuszcze 
do smarowania, wazelina do celów przemysłowych, wosk, 
wosk karnauba, wosk przemysłowy, wosk pszczeli, wosk 
ziemny [ozokeryt], 6 kasy pancerne, kasy pancerne [metalo-
we lub niemetalowe], pojemniki [kasety, paki] metalowe, sej-
fy, sejfy elektroniczne, 8 bagnety, broń biała, w tym boczna, 
noże, noże myśliwskie, ostrza [broń], sztylety, torby na noże, 
ostrza do noży, 9 lornetki, lupy [optyka], soczewki optyczne, 
wysokościomierze, zegarki inteligentne, 13 amunicja, amuni-
cja do broni palnej, artykuły pirotechniczne, broń palna, broń 
palna sportowa, broń z gazem łzawiącym, celowniki, inne niż 
teleskopowe, do broni palnej, karabiny maszynowe, kolby 
broni, kurki do broni, lufy karabinowe, lusterka celownicze 
do broni, pistolety [broń], pistolety pneumatyczne [broń], 
szczotki do broni palnej, śrut ołowiany dla myślistwa, tłumi-
ki do broni, walizki na karabiny, broń automatyczna, broń 
pneumatyczna, broń ręczna, proce [broń], wiatrówki [broń], 
kusze [broń], miotacze ognia [broń], bezodrzutowa broń 
palna, futerały na broń, tłumiki dla broni, pociski do broni, 
przybitki do broni, magazynki do broni, naboje do broni, 
części składowe broni, pokrowce na broń palną, pochwy 
na broń palną, wyciory do broni palnej, pasy do broni pal-
nej, rękojeści do broni palnej, pojemniki do przechowywania 
broni, paski naramienne do broni, broń generująca impuls 
elektromagnetyczny, broń przewodząca energię elektryczną 
(CEW), przybory do czyszczenia broni palnej, załadowane 
magazynki do broni palnej, reflektory lufowe do broni pal-
nej, zamki bezpieczeństwa do broni palnej, celowniki otwar-
te do broni palnej, blokady na spust do broni palnej, statywy 
trójnożne do broni palnej, statywy jednonożne do broni 
palnej, statywy dwunożne do broni palnej, torby na broń 
palną [dokładnie dopasowane], osłony na celowniki do broni 
palnej, kolby na proch do broni palnej, dodatkowe komory 
ładunkowe do broni palnej, tarcze ochronne przystosowane 
do broni palnej, pasy na amunicję do automatycznej broni 
palnej, urządzenie do zbierania łusek nabojów do półauto-
matycznej broni palnej, 20 stojaki na broń, szafki zamykane, 
szafki ze schowkami, szafy, 35 usługi w zakresie prowadzenia 
hurtowni i sprzedaży hurtowej obejmujące sprzedaż nastę-
pujących towarów: smary antykorozyjne, smary przeciwr-
dzewne, smary, smary do broni, smary do konserwacji skór, 
smary do pasów, smary przemysłowe, tłuszcze do smaro-
wania, wazelina do celów przemysłowych, wosk [surowiec], 
wosk do nart, wosk do oświetlania, wosk do pasów, wosk 
krnauba, wosk przemysłowy, wosk pszczeli, wosk ziemny 

[ozokeryt], kasy pancerne, kasy pancerne [metalowe lub 
niemetalowe], pojemniki [kasety, paki] metalowe, sejfy, elek-
troniczne, bagnety, broń biała [boczna], noże, noże myśliw-
skie, ostrza [broń], sztylety, lornetki, lupy [optyka], soczewki 
optyczne, wysokościomierze, zegarki inteligentne, amunicja, 
amunicja do broni palnej, artykuły pirotechniczne, balistycz-
ne pociski, bawełna strzelnicza, broń harpunowa, broń pal-
na, broń palna sportowa, broń samobieżna, broń z gazem 
łzawiącym, celowniki, inne niż teleskopowe, do broni palnej, 
karabiny maszynowe, kolby broni, kurki do broni, lufy kara-
binowe, lusterka celownicze do broni, pistolety [broń], pi-
stolety pneumatyczne [broń], szczotki do broni palnej, śrut 
ołowiany dla myślistwa, tłumiki do broni, walizki na karabiny, 
stojaki na broń, szafki zamykane, szafki ze schowkami, usługi 
w zakresie prowadzenia sklepu, w tym sklepu internetowe-
go, oraz sprzedaży detalicznej obejmujące sprzedaż nastę-
pujących towarów: smary antykorozyjne, smary przeciwr-
dzewne, smary, smary do broni, smary do konserwacji skór. 
smary do pasów, smary przemysłowe, tłuszcze do smaro-
wania, wazelina do celów przemysłowych, wosk [surowiec], 
wosk do nart, wosk do oświetlania, wosk do pasów, wosk 
karnauba. wosk przemysłowy, wosk pszczeli, wosk ziemny 
[ozokeryt], kasy pancerne, kasy pancerne [metalowe lub 
niemetalowe], pojemniki [kasety, paki] metalowe, sejfy, elek-
troniczne, bagnety, broń biała [boczna], noże, noże myśliw-
skie, ostrza [broń], sztylety, lornetki, lupy [optyka], soczewki 
optyczne, wysokościomierze, zegarki inteligentne, amunicja, 
amunicja do broni palnej, artykuły pirotechniczne, balistycz-
ne pociski, bawełna strzelnicza, broń harpunowa, broń pal-
na, broń palna sportowa, broń samobieżna, broń z gazem 
łzawiącym, celowniki, inne niż teleskopowe, do broni palnej, 
karabiny maszynowe, kolby broni, kurki do broni, lufy kara-
binowe, lusterka celownicze do broni, pistolety [broń], pi-
stolety pneumatyczne [broń], szczotki do broni palnej, śrut 
ołowiany dla myślistwa, tłumiki do broni, walizki na karabiny, 
stojaki na broń, szafki zamykane, szafki ze schowkami.

(210) 481772 (220) 2018 01 30
(731) GROCHOWSKI MACIEJ, Siedlce
(540) miodella
(510), (511) 5 syropy miodowo - owocowe do użytku farma-
ceutycznego, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje 
dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, batony energety-
zujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki 
odżywcze, 29 pasty do smarowania składające się głównie 
z owoców, pasta z owoców, pasta z owoców tłoczonych, 
przekąski z owoców, dżemy, dżemy owocowe, dżemy ma-
linowe, dżemy truskawkowe, dżem z rabarbaru, dżem jeży-
nowy, dżem imbirowy, dżem śliwkowy, przetwory owoco-
we [dżemy], kandyzowane przekąski owocowe, przekąski 
na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych owoców, 
masło miodowe, 30 krem miodowo - owocowy, miód, miód 
owocowy, miód z dodatkiem owoców, miód ziołowy, zioło-
miód, słodkie pasty do smarowania [miód], ziołowo-miodo-
we pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], batony na bazie 
ziaren, miodu i owoców, batony zbożowe, batony zbożowe 
i energetyczne, batony na bazie granoli, płatki śniadanio-
we zawierające miód, chrupiące ciastka z kremem, chru-
piące ciastka z nadzieniem (miodella), wyroby ciastkarskie 
nadziewane owocami, ciastka zbożowe do spożycia przez 
ludzi, cukierki, batony i guma do żucia, płatki śniadaniowe, 
owsianka i grysik, płatki owsiane i pszeniczne, płatki owsiane, 
płatki śniadaniowe, płatki śniadaniowe zawierające owoce, 
płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe 
o smaku miodu, płatki śniadaniowe zawierające mieszankę 
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owoców i błonnika, płatki owsiane z dodatkiem orzechów 
lub suszonych owoców (granola), ziołowe aromaty do przy-
rządzania napojów, dodatki smakowe do napojów inne niż 
olejki eteryczne, substancje nadające smak jako dodatek 
do napojów [inne niż olejki eteryczne], roślinne aromaty 
do napojów [inne niż olejki eteryczne], nielecznicze napo-
je herbaciane, aromaty do napojów, napoje sporządzone 
z herbaty, napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na ba-
zie herbaty, preparaty ziołowe do sporządzania napojów, 
wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, pasty cze-
koladowe [do smarowania], wyroby cukiernicze zawierające 
dżem, przekąski z produktów zbożowych, przekąski na bazie 
muesli, gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski w postaci 
ciast owocowych, biszkopty, praliny z płynnym nadzieniem, 
wyroby piekarnicze zawierające kremy, 32 bezalkoholowe 
napoje na bazie miodu, napoje witaminizowane, napoje 
energetyzujące, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwia-
jące, napoje izotoniczne, napoje owocowe, woda [napoje], 
bezalkoholowe napoje gazowane, napoje z guaraną, napoje 
aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje niskoka-
loryczne, napoje owocowe niealkoholowe, napoje dla spor-
towców, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], 
soki owocowe do użytku jako napoje, napoje na bazie soku 
z winogron, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje 
izotoniczne [nie do celów medycznych], bezalkoholowe na-
poje słodowe, niegazowane napoje bezalkoholowe, napoje 
(syropy do -), syropy do napojów, bezalkoholowy gazowany 
napój imbirowy, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], 
napoje sportowe wzbogacane proteinami, kwas chlebowy 
[napoje bezalkoholowe], napoje na bazie owoców, napoje 
energetyzujące zawierające kofeinę, napoje z soku pomarań-
czowego, napoje z soku jabłkowego, napoje wzbogacone 
substancjami odżywczymi, sorbety w postaci napojów, wy-
ciągi do sporządzania napojów, syropy do napojów bezalko-
holowych, syropy do wyrobu napojów, napoje zawierające 
głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, owoce (bezal-
koholowe napoje z soków -), napoje z soku winogronowe-
go, bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki 
owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, 
koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, 
syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, kon-
centraty do sporządzania napojów owocowych, mieszanki 
do sporządzana napojów sorbetowych, napoje bezalkoho-
lowe na bazie miodu.

(210) 481786 (220) 2018 01 31
(731) FOCENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FOCENO

(531) 26.02.03, 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 40 produkcja mebli na zamówienie, produkcja 
mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich.

(210) 481826 (220) 2018 02 01
(731) PEZAL PRODUCT LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) SENTEO

(531) 27.05.01, 26.04.06
(510), (511) 7 agregaty prądotwórcze, maszyny rolnicze, ma-
szyny budowlane, silniki do maszyn i ich części.

(210) 481837 (220) 2018 02 01
(731) STYPUŁKOWSKA-SZCZEPAŃSKA IWONA ALDOS, 

Ostrów Wielkopolski
(540) ALDOS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 27 dywaniki, dywaniki do samochodów, dywa-
niki samochodowe, maty samochodowe, dywaniki podło-
gowe do pojazdów i samochodów, materiał antypoślizgowy 
do użytku pod dywanikami, podkłady pod dywaniki, wykła-
dzina samochodowa, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni 
branży motoryzacyjnej, sprzedaż i promocja sprzedaży dy-
waników samochodowych, detaliczny handel dywanikami 
samochodowymi, w tym prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, dekoracja wystaw 
sklepowych, reklama, sprzedaż i promocja sprzedaży dywa-
ników samochodowych w Internecie.

(210) 481950 (220) 2018 02 05
(731) ZDROJEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stężyca

(540) ZDROJEWSCY
(510), (511) 19 beton, beton syntetyczny, beton ogniotrwa-
ły, beton zbrojony, sklepienia betonowe, podłogi betonowe, 
betonowe rury, belki betonowe, ściany betonowe, pojemniki 
betonowe, słupy betonowe, pachołki betonowe, pokrycia 
betonowe, bloczki betonowe, betonowe przewody, płyty 
betonowe, panele betonowe, beton do odlewania, figurki 
z betonu, figury z betonu, betonowe elementy budowla-
ne, betonowe ściany oporowe, betonowe elementy bru-
kowe, masa betonowa prefabrykowana, kamienie brukowe 
betonowe, kostki brukowe betonowe, betonowe materiały 
budowlane, beton gotowy do użycia, budowlane elementy 
z betonu, szalunki niemetalowe do betonu, gotowe beto-
nowe elementy budowlane, wykończenia betonowe z fak-
turą, wymieszany beton wylewany na miejscu, kruszywa 
wykorzystywane do przygotowywania betonu, drogowe 
bariery ochronne z betonu, kanały odwadniające [drena-
żowe konstrukcje betonowe], ściany betonowe do celów 
budowlanych, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje beto-
nowe], betonowe płyty do nawierzchni drogowych, wyro-
by dekoracyjne z odlewów betonowych, piasek do użytku 
w przygotowywaniu betonu, materiały kruszywowe do sto-
sowania w betonie, okienne skrzynki na kwiaty wykonane 
z betonu, bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, 
słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, bloki 
wykonane z betonu do ochrony brzegów rzeki, budowlane 
materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi 
i włóknem szklanym, beton przemysłowy do użytku w pra-
cach w zakresie inżynierii lądowej, 35 sprzedaż hurtowa i de-
taliczna za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnych 
punktów sprzedaży w zakresie betonowych elementów bu-
dowlanych, brukowych i ogrodowych, materiałów budowla-
nych, elektronarzędzi, składników chemicznych dla budow-
nictwa, zbrojeń stalowych, materiałów wykończeniowych, 
kominków.
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(210) 481959 (220) 2018 02 05
(731) ŁOPATO WALDEMAR KOSMETYKI PROFESJONALNE, 

Nowa Sól
(540) biokur
(510), (511) 3 brokat do paznokci, emalia do paznokci, kal-
komanie do ozdabiania paznokci, klej do utwardzania pa-
znokci, kleje do mocowania sztucznych paznokci, kosme-
tyki do paznokci, krem do skórek wokół paznokci, kremy 
do paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do skórek wokół 
paznokci, odżywki do paznokci, olejek do skórek wokół pa-
znokci, papier ścierny do paznokci, podkłady do lakierów 
do paznokci, preparaty do pedicure, proszek do polerowania 
paznokci, proszki do nadawania kształtu sztucznym paznok-
ciom, rozjaśniacze do paznokci, sztuczne paznokcie, środki 
do usuwania skórek wokół paznokci, środki do usuwania 
paznokci żelowych, środki zmiękczające skórki przy paznok-
ciach, zmywacze do paznokci, żel do paznokci, 35 udzielanie 
informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosme-
tyków do paznokci, udzielanie informacji konsumenckich 
o produktach w zakresie kosmetyków do manicure i pe-
dicure, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie kosmetyków do manicure i pedicure, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie kosmetyków do manicure i pedicure, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów kosmetycznych.

(210) 481971 (220) 2018 02 05
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL 

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

(210) 482008 (220) 2018 02 05
(731) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne
(540) bracia DOBROWOLSCY z dumą polecają

(531) 06.07.04, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.07

(510), (511) 29 mięso i wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne, 
pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasztety, przetwo-
rzone produkty mięsne, 35 usługi sprzedaży hurtowej, de-
talicznej towarów obejmujących: mięso i wędliny, kiełbasy, 
konserwy mięsne, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), 
pasztety, przetworzone produkty mięsne, rozpowszech-

nianie materiałów reklamowych, organizowanie targów, 
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, 
prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.

(210) 482012 (220) 2018 02 05
(731) BIEŃKOWSKI DAWID MIND SHOWER, Radwanice
(540) Alpi
(510), (511) 29 napoje na bazie mleka orzechowego, olej 
z orzechów, olej z orzechów ziemnych, olej z orzecha palmo-
wego do żywności, orzechy jadalne, orzechy konserwowane, 
orzechy przyprawione, orzechy łuskane, orzechy prażone, 
orzechy solone, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzo-
wane, orzechy blanszowane, orzechy przetworzone, goto-
wane orzechy, suszone orzechy, orzechy suszone, mielone 
orzechy, orzechy preparowane, suszone orzechy kokosowe, 
preparowane orzechy nerkowca, przetworzone orzechy are-
kowe, preparowane orzechy pistacjowe, preparowane orze-
chy włoskie, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne prze-
tworzone, solone orzechy nerkowca, preparowane orzechy 
torreja, preparowane orzechy makadamia, prażone orzechy 
ziemne, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy ziemne 
konserwowe, jądra orzechów włoskich, przekąski na bazie 
orzechów, mieszanki owoców i orzechów, batony spożyw-
cze na bazie orzechów, batoniki na bazie owoców i orze-
chów, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki na bazie 
orzechów będące zamiennikami posiłków, batony organicz-
ne na bazie orzechów i ziaren, pasty do smarowania składa-
jące się z orzechów laskowych, mieszanki przekąsek składa-
jące się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, 
polewy orzechowe, masło z orzechów, pasta z orzechów 
laskowych, pasty przyrządzone z orzechów, masło z orze-
chów nerkowca, pasty na bazie orzechów, masła orzechowe 
w proszku, olej sezamowy, rozdrobnione ziarna sezamu, spo-
żywczy olej sezamowy, tahini [pasta z ziarna sezamowego], 
kokos przetworzony, wiórki kokosowe, proszek kokosowy, 
płatki kokosowe, masło kokosowe [olej kokosowy], olej koko-
sowy, mleko kokosowe, suszone orzechy kokosowe, spożyw-
czy olej kokosowy, woda kokosowa [napój], przekąski na ba-
zie kokosu, mleko kokosowe w proszku, krewetki w cieście 
kokosowym, mleko kokosowe do celów kulinarnych, napoje 
na bazie mleka kokosowego, mleko kokosowe do stoso-
wania jako napój, organiczny olej kokosowy do celów ku-
linarnych, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], 
hummus, hummus [pasta z ciecierzycy], 30 sosy zawierające 
orzechy, sosy o smakach orzechowych, orzechy w czekola-
dzie, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie cze-
koladowej, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzechy 
macadamia w polewie czekoladowej, pasty czekoladowe 
do smarowania zawierające orzechy, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, wiórki do wyrobów cu-
kierniczych z masła orzechowego, pasty z czekolady i orze-
chów do smarowania kanapek, płatki owsiane z dodatkiem 
orzechów lub suszonych owoców (granola), przekąski seza-
mowe, pasta sezamowa, ziarna sezamu [przyprawy], słody-
cze z oleju sezamowego, sól kuchenna zmieszana z nasio-
nami sezamu, prażone i mielone ziarna sezamu do użytku 
jako przyprawy, mąka kokosowa przeznaczona do spożycia 
przez ludzi, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących 
towarów: napoje na bazie mleka orzechowego, olej z orze-
chów, olej z orzechów ziemnych, olej z orzecha palmowe-
go do żywności, orzechy jadalne, orzechy konserwowane, 
orzechy przyprawione, orzechy łuskane, orzechy prażone, 
orzechy solone, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzo-
wane, orzechy blanszowane, orzechy przetworzone, goto-
wane orzechy, suszone orzechy, orzechy suszone, mielone 
orzechy, orzechy preparowane, suszone orzechy kokosowe, 
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preparowane orzechy nerkowca, przetworzone orzechy are-
kowe, preparowane orzechy pistacjowe, preparowane orze-
chy włoskie, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne prze-
tworzone, solone orzechy nerkowca, preparowane orzechy 
torreja, preparowane orzechy makadamia, prażone orzechy 
ziemne, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy ziemne 
konserwowe, jądra orzechów włoskich, przekąski na bazie 
orzechów, mieszanki owoców i orzechów, batony spożyw-
cze na bazie orzechów, batoniki na bazie owoców i orze-
chów, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki na bazie 
orzechów będące zamiennikami posiłków, batony organicz-
ne na bazie orzechów i ziaren, pasty do smarowania składa-
jące się z orzechów laskowych, mieszanki przekąsek składa-
jące się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, 
polewy orzechowe, masło z orzechów, pasta z orzechów 
laskowych, pasty przyrządzone z orzechów, masło z orze-
chów nerkowca, pasty na bazie orzechów, masła orzechowe 
w proszku, olej sezamowy, rozdrobnione ziarna sezamu, spo-
żywczy olej sezamowy, tahini [pasta z ziarna sezamowego], 
kokos przetworzony, wiórki kokosowe, proszek kokosowy, 
płatki kokosowe, masło kokosowe [olej kokosowy], olej koko-
sowy, mleko kokosowe, suszone orzechy kokosowe, spożyw-
czy olej kokosowy, woda kokosowa [napój], przekąski na ba-
zie kokosu, mleko kokosowe w proszku, krewetki w cieście 
kokosowym, mleko kokosowe do celów kulinarnych, napoje 
na bazie mleka kokosowego, mleko kokosowe do stosowania 
jako napój, organiczny olej kokosowy do celów kulinarnych, 
olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], hummus, 
hummus [pasta z ciecierzycy], sosy zawierające orzechy, sosy 
o smakach orzechowych, orzechy w czekoladzie, orzecho-
we wyroby cukiernicze, orzechy w polewie czekoladowej, 
orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzechy macada-
mia w polewie czekoladowej, pasty czekoladowe do sma-
rowania zawierające orzechy, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, wiórki do wyrobów cukierniczych 
z masła orzechowego, pasty z czekolady i orzechów do sma-
rowania kanapek, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub 
suszonych owoców (granola), przekąski sezamowe, pasta 
sezamowa, ziarna sezamu [przyprawy], słodycze z oleju se-
zamowego, sól kuchenna zmieszana z nasionami sezamu, 
prażone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, 
mąka kokosowa przeznaczona do spożycia przez ludzi.

(210) 482015 (220) 2018 02 05
(731) BIEŃKOWSKI DAWID MIND SHOWER, Radwanice
(540) Basia Basia
(510), (511) 29 napoje na bazie mleka orzechowego, olej 
z orzechów, olej z orzechów ziemnych, olej z orzecha palmo-
wego do żywności, orzechy jadalne, orzechy konserwowane, 
orzechy przyprawione, orzechy łuskane, orzechy prażone, 
orzechy solone, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzo-
wane, orzechy blanszowane, orzechy przetworzone, goto-
wane orzechy, suszone orzechy, orzechy suszone, mielone 
orzechy, orzechy preparowane, suszone orzechy kokosowe, 
preparowane orzechy nerkowca, przetworzone orzechy are-
kowe, preparowane orzechy pistacjowe, preparowane orze-
chy włoskie, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne prze-
tworzone, solone orzechy nerkowca, preparowane orzechy 
torreja, preparowane orzechy makadamia, prażone orzechy 
ziemne, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy ziemne 
konserwowe, jądra orzechów włoskich, przekąski na bazie 
orzechów, mieszanki owoców i orzechów, batony spożyw-
cze na bazie orzechów, batoniki na bazie owoców i orze-
chów, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki na bazie 
orzechów będące zamiennikami posiłków, batony organicz-
ne na bazie orzechów i ziaren, pasty do smarowania składa-

jące się z orzechów laskowych, mieszanki przekąsek składa-
jące się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, 
polewy orzechowe, masło z orzechów, pasta z orzechów 
laskowych, pasty przyrządzone z orzechów, masło z orze-
chów nerkowca, pasty na bazie orzechów, masła orzechowe 
w proszku, olej sezamowy, rozdrobnione ziarna sezamu, spo-
żywczy olej sezamowy, tahini [pasta z ziarna sezamowego], 
kokos przetworzony, wiórki kokosowe, proszek kokosowy, 
płatki kokosowe, masło kokosowe [olej kokosowy], olej koko-
sowy, mleko kokosowe, suszone orzechy kokosowe, spożyw-
czy olej kokosowy, woda kokosowa [napój], przekąski na ba-
zie kokosu, mleko kokosowe w proszku, krewetki w cieście 
kokosowym, mleko kokosowe do celów kulinarnych, napoje 
na bazie mleka kokosowego, mleko kokosowe do stoso-
wania jako napój, organiczny olej kokosowy do celów ku-
linarnych, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], 
hummus, hummus [pasta z ciecierzycy], 30 sosy zawierające 
orzechy, sosy o smakach orzechowych, orzechy w czekola-
dzie, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie cze-
koladowej, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzechy 
macadamia w polewie czekoladowej, pasty czekoladowe 
do smarowania zawierające orzechy, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, wiórki do wyrobów cu-
kierniczych z masła orzechowego, pasty z czekolady i orze-
chów do smarowania kanapek, płatki owsiane z dodatkiem 
orzechów lub suszonych owoców (granola), przekąski seza-
mowe, pasta sezamowa, ziarna sezamu [przyprawy], słody-
cze z oleju sezamowego, sól kuchenna zmieszana z nasio-
nami sezamu, prażone i mielone ziarna sezamu do użytku 
jako przyprawy, mąka kokosowa przeznaczona do spożycia 
przez ludzi, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących 
towarów: napoje na bazie mleka orzechowego, olej z orze-
chów, olej z orzechów ziemnych, olej z orzecha palmowe-
go do żywności, orzechy jadalne, orzechy konserwowane, 
orzechy przyprawione, orzechy łuskane, orzechy prażone, 
orzechy solone, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzo-
wane, orzechy blanszowane, orzechy przetworzone, goto-
wane orzechy, suszone orzechy, orzechy suszone, mielone 
orzechy, orzechy preparowane, suszone orzechy kokosowe, 
preparowane orzechy nerkowca, przetworzone orzechy are-
kowe, preparowane orzechy pistacjowe, preparowane orze-
chy włoskie, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne prze-
tworzone, solone orzechy nerkowca, preparowane orzechy 
torreja, preparowane orzechy makadamia, prażone orzechy 
ziemne, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy ziemne 
konserwowe, jądra orzechów włoskich, przekąski na bazie 
orzechów, mieszanki owoców i orzechów, batony spożyw-
cze na bazie orzechów, batoniki na bazie owoców i orze-
chów, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki na bazie 
orzechów będące zamiennikami posiłków, batony organicz-
ne na bazie orzechów i ziaren, pasty do smarowania składa-
jące się z orzechów laskowych, mieszanki przekąsek składa-
jące się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, 
polewy orzechowe, masło z orzechów, pasta z orzechów 
laskowych, pasty przyrządzone z orzechów, masło z orze-
chów nerkowca, pasty na bazie orzechów, masła orzechowe 
w proszku, olej sezamowy, rozdrobnione ziarna sezamu, spo-
żywczy olej sezamowy, tahini [pasta z ziarna sezamowego], 
kokos przetworzony, wiórki kokosowe, proszek kokosowy, 
płatki kokosowe, masło kokosowe [olej kokosowy], olej koko-
sowy, mleko kokosowe, suszone orzechy kokosowe, spożyw-
czy olej kokosowy, woda kokosowa [napój], przekąski na ba-
zie kokosu, mleko kokosowe w proszku, krewetki w cieście 
kokosowym, mleko kokosowe do celów kulinarnych, napoje 
na bazie mleka kokosowego, mleko kokosowe do stosowania 
jako napój, organiczny olej kokosowy do celów kulinarnych, 
olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], hummus, 
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hummus [pasta z ciecierzycy], sosy zawierające orzechy, sosy 
o smakach orzechowych, orzechy w czekoladzie, orzecho-
we wyroby cukiernicze, orzechy w polewie czekoladowej, 
orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzechy macada-
mia w polewie czekoladowej, pasty czekoladowe do sma-
rowania zawierające orzechy, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, wiórki do wyrobów cukierniczych 
z masła orzechowego, pasty z czekolady i orzechów do sma-
rowania kanapek, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub 
suszonych owoców (granola), przekąski sezamowe, pasta 
sezamowa, ziarna sezamu [przyprawy], słodycze z oleju se-
zamowego, sól kuchenna zmieszana z nasionami sezamu, 
prażone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, 
mąka kokosowa przeznaczona do spożycia przez ludzi.

(210) 482020 (220) 2018 02 06
(731) KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) TURBO-RET
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel.

(210) 482026 (220) 2018 02 06
(731) KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) TURBO-PAL
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel.

(210) 482028 (220) 2018 02 06
(731) KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) TURBO-E
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel.

(210) 482030 (220) 2018 02 06
(731) KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) METRO-RET
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel.

(210) 482037 (220) 2018 02 06
(731) WAŚKOWIAK MAREK BETONWERK, Krotoszyn
(540) Asphaltwerk

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 6 metalowe kontenery hakowe, kapsuły [konte-
nery metalowe], zbiorniki metalowe [kontenery], metalowe 
zbiorniki [kontenery], metalowe kontenery na odpady, kon-
tenery transportowe z metalu, kontenery na śmieci [kosze] 
z metalu, zbiorniki zasobnikowe na ciecze [kontenery] wy-
konane z metalu, metalowe kontenery do transportu, me-
talowe przenośniki grawitacyjne [zsypy], zbiorniki metalowe, 
zbiorniki (metalowe -) [konstrukcje], zbiorniki z metalu, me-
talowe zbiorniki na wodę, silosy metalowe, stalowe silosy 
magazynowe, konstrukcje stalowe, metalowe konstrukcje, 
konstrukcje metalowe, metalowe konstrukcje budowlane, 
skrzynie [konstrukcje metalowe], konstrukcje przenośne 
metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, konstrukcje 
stalowe [budownictwo], modułowe konstrukcje metalo-
we, suwnice [konstrukcje] z metalu, konstrukcje budowlane 
z metalu, metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], metalo-

we konstrukcje i budynki przenośne, przenośne konstruk-
cje wykonane z metalu, przenośne metalowe konstrukcje 
budowlane, platformy budowlane [konstrukcje] z metalu, 
konstrukcje metalowe (szkielety ramowe do budowli), kra-
townice metalowe, metalowe kratownice przestrzenne, kra-
townice [kładki] metalowe, 7 maszyny dźwigowe, maszyny 
załadowcze, maszyny mieszające, maszyny wytrząsające, 
maszyny montażowe, separatory [maszyny], rozdrabniacze 
[maszyny], dźwigniki [maszyny], maszyny górnicze, maszyny 
kruszące, maszyny budowlane, maszyny wibracyjne [rolnicze 
maszyny], maszyny odlewnicze, maszyny łączące, maszyny 
workujące, maszyny paletujące, maszyny transportowe, 
transportery [maszyny], miksery [maszyny], prasy walcowe 
[maszyny], przemysłowe maszyny mieszające, maszyny dla 
górnictwa, maszyny do taśmowania, przenośniki korytowe 
[maszyny], maszyny do młotkowania, narzędzia pneuma-
tyczne [maszyny], wibracyjne separatory [maszyny], leje 
zasypowe [maszyny], maszyny rolkowe [przenośniki], precy-
zyjne przecinaki [maszyny], maszyny do rozprowadzania, ma-
szyny umieszczające beton, maszyny do toczenia, maszyny 
do piaskowania, maszyny dla odlewnictwa, sprzęgła wałów 
[maszyny], maszyny do mieszania, manipulatory przemysło-
we [maszyny], przenośniki śrubowe [maszyny], kruszarki ka-
mienia [maszyny], zautomatyzowane maszyny montażowe, 
maszyny do cięcia, prasy [maszyny przemysłowe], maszyny 
do recyklingu, maszyny do śrutowania, szczękowe kruszarki 
[maszyny], maszyny do mieszania asfaltu, maszyny do pro-
dukcji krawężników, maszyny do przenoszenia materiałów, 
maszyny do wykańczania betonu, maszyny do kruszenia 
odpadów, maszyny do mieszania betonu, maszyny do wy-
kładania asfaltu, maszyny do produkcji bitumu, separatory 
sitowe wibracyjne [maszyny], maszyny do rozbijania ka-
mieni, maszyny do zagęszczania materiałów, rozdrabniarki 
[maszyny] do odpadków, podajniki posuwowo - zwrotne 
[maszyny], maszyny do przenoszenia [podnoszenia] ładun-
ków, maszyny do przenoszenia ziemi, maszyny do załadunku 
i rozładunku, maszyny do układania betonowych nawierzch-
ni, stacjonarne maszyny do prasowania asfaltu, kruszarki 
udarowe [maszyny lub części do maszyn], maszyny rolnicze, 
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobyw-
czego i górnictwa, elektryczne wibratory do betonu, konte-
nery i mieszarki w jednym do produkcji betonu, przenośniki, 
przenośniki śrubowe, przenośniki kubełkowe, przenośniki 
hydrauliczne, przenośniki wałkowe, przenośniki wibracyjne, 
przenośniki łańcuchowe, przenośniki magnetyczne, taśmo-
we (przenośniki -), przenośniki taśmowe, stałe przenośniki 
taśmowe, pionowe przenośniki kubełkowe, obrotowe prze-
nośniki śrubowe, obrotowe przenośniki kubełkowe, rurowe 
przenośniki pneumatyczne, ruchome przenośniki ślimako-
we, ruchome przenośniki taśmowe, przenośniki, w szczegól-
ności przenośniki taśmowe i wałkowe, stopniowe i segmen-
towane przenośniki, przenośniki do przeładunku materiałów, 
przenośniki do użytku w kopalniach, mieszalniki do płynów 
[maszyny], mieszalniki, mieszarki mechaniczne, mieszarki 
elektryczne, 37 malowanie, powlekanie [malowanie], ma-
lowanie samochodów, malowanie pojazdów, malowanie 
natryskowe, malowanie natryskowe metali, malowanie 
pojazdów mechanicznych, malowanie i lakierowanie, kon-
struowanie budynków mieszkalnych i handlowych, napra-
wa maszyn górniczych, naprawa maszyn przemysłowych, 
naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, 
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
maszyn i urządzeń budowlanych, 40 obróbka metali, piasko-
wanie, spawanie, 42 projektowanie techniczne, projektowa-
nie konstrukcji, konstrukcyjne [projektowanie -].
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(210) 482038 (220) 2018 02 06
(731) KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) METRO-PAL
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel.

(210) 482039 (220) 2018 02 06
(731) WAŚKOWIAK MAREK BETONWERK, Krotoszyn
(540) Betonwerk

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 6 metalowe kontenery hakowe, kapsuły [konte-
nery metalowe], zbiorniki metalowe [kontenery], metalowe 
zbiorniki [kontenery], metalowe kontenery na odpady, kon-
tenery transportowe z metalu, kontenery na śmieci [kosze] 
z metalu, zbiorniki zasobnikowe na ciecze [kontenery] wy-
konane z metalu, metalowe kontenery do transportu, me-
talowe przenośniki grawitacyjne [zsypy], zbiorniki metalowe, 
zbiorniki (metalowe -) [konstrukcje], zbiorniki z metalu, me-
talowe zbiorniki na wodę, silosy metalowe, stalowe silosy 
magazynowe, konstrukcje stalowe, metalowe konstrukcje, 
konstrukcje metalowe, metalowe konstrukcje budowlane, 
skrzynie [konstrukcje metalowe], konstrukcje przenośne 
metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, konstrukcje 
stalowe [budownictwo], modułowe konstrukcje metalo-
we, suwnice [konstrukcje] z metalu, konstrukcje budowlane 
z metalu, metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], metalo-
we konstrukcje i budynki przenośne, przenośne konstruk-
cje wykonane z metalu, przenośne metalowe konstrukcje 
budowlane, platformy budowlane [konstrukcje] z metalu, 
konstrukcje metalowe (szkielety ramowe do budowli), kra-
townice metalowe, metalowe kratownice przestrzenne, kra-
townice [kładki] metalowe, 7 maszyny dźwigowe, maszyny 
załadowcze, maszyny mieszające, maszyny wytrząsające, 
maszyny montażowe, separatory [maszyny], rozdrabniacze 
[maszyny], dźwigniki [maszyny], maszyny górnicze, maszyny 
kruszące, maszyny budowlane, maszyny wibracyjne [rolnicze 
maszyny], maszyny odlewnicze, maszyny łączące, maszyny 
workujące, maszyny paletujące, maszyny transportowe, 
transportery [maszyny], miksery [maszyny], prasy walcowe 
[maszyny], przemysłowe maszyny mieszające, maszyny dla 
górnictwa, maszyny do taśmowania, przenośniki korytowe 
[maszyny], maszyny do młotkowania, narzędzia pneuma-
tyczne [maszyny], wibracyjne separatory [maszyny], leje 
zasypowe [maszyny], maszyny rolkowe [przenośniki], precy-
zyjne przecinaki [maszyny], maszyny do rozprowadzania, ma-
szyny umieszczające beton, maszyny do toczenia, maszyny 
do piaskowania, maszyny dla odlewnictwa, sprzęgła wałów 
[maszyny], maszyny do mieszania, manipulatory przemysło-
we [maszyny], przenośniki śrubowe [maszyny], kruszarki ka-
mienia [maszyny], zautomatyzowane maszyny montażowe, 
maszyny do cięcia, prasy [maszyny przemysłowe], maszyny 
do recyklingu, maszyny do śrutowania, szczękowe kruszarki 
[maszyny], maszyny do mieszania asfaltu, maszyny do pro-
dukcji krawężników, maszyny do przenoszenia materiałów, 
maszyny do wykańczania betonu, maszyny do kruszenia 
odpadów, maszyny do mieszania betonu, maszyny do wy-
kładania asfaltu, maszyny do produkcji bitumu, separatory 
sitowe wibracyjne [maszyny], maszyny do rozbijania ka-
mieni, maszyny do zagęszczania materiałów, rozdrabniarki 
[maszyny] do odpadków, podajniki posuwowo - zwrotne 
[maszyny], maszyny do przenoszenia [podnoszenia] ładun-
ków, maszyny do przenoszenia ziemi, maszyny do załadunku 

i rozładunku, maszyny do układania betonowych nawierzch-
ni, stacjonarne maszyny do prasowania asfaltu, kruszarki 
udarowe [maszyny lub części do maszyn], maszyny rolnicze, 
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobyw-
czego i górnictwa, elektryczne wibratory do betonu, konte-
nery i mieszarki w jednym do produkcji betonu, przenośniki, 
przenośniki śrubowe, przenośniki kubełkowe, przenośniki 
hydrauliczne, przenośniki wałkowe, przenośniki wibracyjne, 
przenośniki łańcuchowe, przenośniki magnetyczne, taśmo-
we (przenośniki -), przenośniki taśmowe, stałe przenośniki 
taśmowe, pionowe przenośniki kubełkowe, obrotowe prze-
nośniki śrubowe, obrotowe przenośniki kubełkowe, rurowe 
przenośniki pneumatyczne, ruchome przenośniki ślimako-
we, ruchome przenośniki taśmowe, przenośniki, w szczegól-
ności przenośniki taśmowe i wałkowe, stopniowe i segmen-
towane przenośniki, przenośniki do przeładunku materiałów, 
przenośniki do użytku w kopalniach, mieszalniki do płynów 
[maszyny], mieszalniki, mieszarki mechaniczne, mieszarki 
elektryczne, 37 malowanie, powlekanie [malowanie], ma-
lowanie samochodów, malowanie pojazdów, malowanie 
natryskowe, malowanie natryskowe metali, malowanie 
pojazdów mechanicznych, malowanie i lakierowanie, kon-
struowanie budynków mieszkalnych i handlowych, napra-
wa maszyn górniczych, naprawa maszyn przemysłowych, 
naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, 
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
maszyn i urządzeń budowlanych, 40 obróbka metali, piasko-
wanie, spawanie, 42 projektowanie techniczne, projektowa-
nie konstrukcji, konstrukcyjne [projektowanie -].

(210) 482044 (220) 2018 02 06
(731) ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) tumieszkamy

(531) 29.01.03, 29.01.04, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 07.01.24, 
26.03.23, 26.11.06, 26.11.12, 26.01.02, 26.01.03

(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z pa-
pieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], albumy 
do wklejania, almanachy [roczniki], aparaty do wykonywania 
winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze 
z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], 
atlasy, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe 
papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny 
do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], bony warto-
ściowe, broszury, celuloidy do filmów animowanych, chłon-
ne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 
chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki 
do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do usuwania 
makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], czasopisma [periodyki], 
diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], 
drukowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki 
do rysowania, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], ety-
kiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety z pa-
pieru lub kartonu, figurki [statuetki] z papieru mâché, filtry 
do kawy papierowe, folia samoprzylegająca z tworzyw 
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sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzy-
wa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, 
druki], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice 
do użytku biurowego, futerały na matryce, galwanotypy [po-
ligrafia], gazety, girlandy papierowe, globusy, grafity do ołów-
ków, gumki do ścierania, hektografy, indeksy, skorowidze, 
kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze 
(wpuszczane w pulpit), kartki muzyczne z życzeniami, kartki 
z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły pa-
piernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, 
karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię [arty-
kuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, ramy 
zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie, kla-
merki, klipsy do papieru, klej rybi [karuk] do papieru lub 
do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych 
lub do użytku domowego, klipsy do etui na identyfikatory 
[artykuły biurowe], klipsy do piór i długopisów, kokardy pa-
pierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, komik-
sy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru 
lub kartonu, korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory 
w taśmie [artykuły biurowe], książki, lak do pieczętowania, li-
nijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], ma-
kiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy specjalne 
do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki 
do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, materiały do in-
troligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do pa-
kowania wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały do pi-
sania, materiały do rysowania, materiały drukowane, 
materiały filtracyjne z papieru, materiały opakowaniowe 
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, mate-
riały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy-
jątkiem aparatów), matryce, matryce do druku ręcznego, 
maty papierowe, miseczki na farby wodne dla artystów, mo-
delina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
nawilżacze [artykuły biurowe], nawilżacze do powierzchni 
klejących [artykuły biurowe], notatniki [notesy], numeratory, 
obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy i zdję-
cia, obsadki do piór, ochrona gumowa na palce [artykuły biu-
rowe], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, 
ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki wę-
glowe, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pi-
sania, opłatki do pieczętowania, osłony z papieru na donicz-
ki, papier, papier do maszyn rejestrujących, papier do pisania 
[listowy], papier do użytku na stołach do badań, papier 
do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier higieniczny, 
papier mâché, papier parafinowany, papier pergaminowy, 
papier przebitkowy, papier ryżowy, papier srebrny, papier 
świecący, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier 
z miazgi drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, pa-
pierowe podkładki pod szklanki, pastele [kredki], perforatory 
biurowe, periodyki [czasopisma], pieczątki z adresem, pinez-
ki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra 
ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plansze, płytki gra-
werskie, plany, płytki adresowe do adresarek, podkładki 
do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podpórki do ksią-
żek, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołów-
ków, podstawki na stół papierowe, poduszki do stempli, pie-
częci, pojemniki na ołówki, powielacze, prospekty, przebitki 
[materiały piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne], 
przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne 
[artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przykładnice kre-
ślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publi-
kacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami [arty-
kuły szkolne], pudełka z papieru lub kartonu, ramki i stojaki 
do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje 
graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, 

rolki do taśm barwiących, ryciny [grawerowanie], rysunki, se-
gregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, sko-
roszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na doku-
menty, skrobaki wymazujące biurowe, spinacze do papieru, 
stemple do pieczętowania, suche kalkomanie, szablony [ar-
tykuły piśmienne], szablony do wymazywania, sztychy, ryty 
[grawiura], szufelki do składu typograficznego, szyldy z pa-
pieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub pa-
pieru, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tacki biurkowe, 
taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, taśmy i karty papierowe do zapisu 
programów komputerowych, taśmy nasączone tuszem 
do drukarek komputerowych, taśmy przylepne do celów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem 
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notat-
nikiem i przyborami do pisania [zestawy], temperówki 
do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca 
do materiałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby 
papierowe, torby papierowe do użytku przy sterylizacji na-
rzędzi medycznych, torebki do gotowania w kuchniach mi-
krofalowych, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych 
na odchody zwierząt domowych, transparenty z papieru, 
tuby z tektury, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwy-
ty do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia 
do laminowania dokumentów do użytku biurowego, urzą-
dzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do zaklejania ko-
pert do biura, urządzenia i maszyny do introligatorstwa 
[sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny do powielania, urzą-
dzenia ręczne do etykietowania, usuwalne znaczki (stemple), 
wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki papierowe 
do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe, 
wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, 
wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelek-
tryczne, wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekora-
cje do włosów, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby 
przeznaczone do wymazywania, wzorce pisma do kopiowa-
nia, wzornice perforowane do krosien żakardowych, wzory 
do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indek-
sowych, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, 
zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie, 
przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety 
kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, zszywacze [ar-
tykuły biurowe], zwijacze do identyfikatorów [artykuły biuro-
we], 35 administrowanie programami lojalności konsumen-
ta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w reje-
strach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, au-
dyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, bada-
nia rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia re-
klama pocztowa, doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlo-
wych lub reklamowych, informacja o działalności gospodar-
czej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputero-
wych bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania 
oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie i rozlicza-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
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umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, ob-
sługa administracyjna firm na zlecenie, outsourcing [doradz-
two biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, powielanie dokumentów, projek-
towanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, przygotowanie listy płac, przygotowywanie 
zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, rekla-
ma korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rekla-
ma zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekru-
tacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie 
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, sporządzanie wyciągów z konta, statystyczne zesta-
wienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe za-
rządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów re-
klamowych, udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi eks-
pertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marke-
tingowe, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa w handlu, 
usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi 
public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spo-
tkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób 
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsię-
biorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
lów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, 
usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakre-
sie wywiadu rynkowego, usługi związane z listami prezen-
tów, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogło-
szenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bilbor-
dów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów 
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposa-
żenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarzą-
dzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imie-
niu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej 
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, 36 administrowanie 
domami czynszowymi, agencje nieruchomości, agencje 
ściągania wierzytelności, analizy finansowe, bankowość onli-
ne, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, 
informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, organi-
zacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów budow-
lanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie 
czynszu, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie po-
zwoleń na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, przetwa-
rzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, 
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredy-
towych, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów na-
prawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer 

elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informa-
cji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, 
udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych 
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi ak-
tuarialne, usługi banków oszczędnościowych, usługi finanso-
wania, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpie-
czeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń 
od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowot-
nych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi 
ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytal-
nych, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieru-
chomości], wycena nieruchomości, wyceny finansowe 
w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, wyce-
ny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem miesz-
kań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwatero-
wania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie 
finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób 
trzecich, zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, 37 budowa i naprawa magazynów, 
budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czysz-
czenie budynków ód zewnątrz, czyszczenie i naprawa ko-
tłów, czyszczenie kominów, czyszczenie okien, informacja 
o naprawach, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwła-
maniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa 
wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyj-
nych, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn 
i urządzeń biurowych, konserwacja basenów, konsultacje 
budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i na-
prawa instalacji grzewczych, murarstwo, nadzór budowlany, 
naprawa pomp, naprawa zamków, pranie bielizny, pranie 
na sucho, pranie pieluch tekstylnych, prasowanie odzieży, 
rozbiórka budynków, tynkowanie, układanie kabli, usługi de-
karskie, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwa-
kultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradztwa budowla-
nego, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków, 
wiercenie studni, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem 
żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wypożycza-
nie suszarek do naczyń, wypożyczanie zmywarek, zamiata-
nie dróg.

(210) 482045 (220) 2018 02 06
(731) ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) tumieszkamy

(531) 07.01.24, 26.01.02, 26.01.03, 26.03.23, 26.11.06, 26.11.12, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.12

(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papie-
ru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], albumy do wkleja-
nia, almanachy [roczniki], aparaty do wykonywania winiet, ar-
kusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z wiskozy 
do zawijania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, bi-
buły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, 
bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplo-
wania, bloki [artykuły papiernicze], bony wartościowe, broszu-
ry, celuloidy do filmów animowanych, chłonne arkusze pa-
pieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki 
papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe], 
chusteczki papierowe do usuwania makijażu, cyfry [czcionki 
drukarskie], czasopisma [periodyki], diagramy, dozowniki ta-
śmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane arkusze mu-
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zyczne, drukowane rozkłady, ekierki do rysowania, etui 
na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety [owijki] na butel-
ki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, figurki 
[statuetki] z papieru mâché, filtry do kawy papierowe, folia sa-
moprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do pale-
tyzacji, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie 
z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, for-
mularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], fotogra-
wiura, frankownice do użytku biurowego, futerały na matryce, 
galwanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papierowe, globusy, 
grafity do ołówków, gumki do ścierania, hektografy, indeksy, 
skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kała-
marze (wpuszczane w pulpit), kartki muzyczne z życzeniami, 
kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły 
papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, 
karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artyku-
ły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, ramy zecer-
skie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie, klamerki, klip-
sy do papieru, klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku 
domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku 
domowego, klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biuro-
we], klipsy do piór i długopisów, kokardy papierowe, inne niż 
pasmanteria lub ozdoby do włosów, komiksy, koperty [artyku-
ły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub kartonu, korek-
tory w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły 
biurowe], książki, lak do pieczętowania, linijki [reglety] dla dru-
karzy, linijki rysownicze [kreślarskie], makiety architektoniczne, 
mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania 
do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia ołówków, 
elektryczne lub nie, materiały do introligatorstwa, materiały 
do modelowania, materiały do pakowania wykonane z kroch-
malu lub skrobi, materiały do pisania, materiały do rysowania, 
materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały 
opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub 
kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, matryce do druku 
ręcznego, maty papierowe, miseczki na farby wodne dla arty-
stów, modelina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], nawilżacze [artykuły biurowe], nawilżacze do po-
wierzchni klejących [artykuły biurowe], notatniki [notesy], 
numeratory, obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, 
obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona gumowa na palce 
[artykuły biurowe], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], 
oleodruki, ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], 
ołówki węglowe, opaski na rękę do przytrzymywania przybo-
rów do pisania, opłatki do pieczętowania, osłony z papieru 
na doniczki, papier, papier do maszyn rejestrujących, papier 
do pisania [listowy], papier do użytku na stołach do badań, pa-
pier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier higieniczny, 
papier mâché, papier parafinowany, papier pergaminowy, pa-
pier przebitkowy, papier ryżowy, papier srebrny, papier świe-
cący, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier z miazgi 
drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe 
podkładki pod szklanki, pastele [kredki], perforatory biurowe, 
periodyki [czasopisma], pieczątki z adresem, pinezki, pióra 
i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, 
piórka do rysowania [grafiony], plansze, płytki grawerskie, pla-
ny, płytki adresowe do adresarek, podkładki do pisania z klip-
sem, podkładki na biurko, podpórki do książek, podręczniki 
[książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki 
na stół papierowe, poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki 
na ołówki, powielacze, prospekty, przebitki [materiały piśmien-
ne], przezrocza [materiały piśmienne], przybory do wycierania 
tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przy-
ciski do papieru, przykładnice kreślarskie, przyrządy do pisania, 
przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka 
na pióra, pudełka z farbami [artykuły szkolne], pudełka z pa-

pieru lub kartonu, ramki i stojaki do fotografii, rejestry, księgi 
główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy pa-
pierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, ryciny 
[grawerowanie], rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki 
stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, 
skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, spi-
nacze do papieru, stemple do pieczętowania, suche kalkoma-
nie, szablony [artykuły piśmienne], szablony do wymazywa-
nia, sztychy, ryty [grawiura], szufelki do składu typograficznego, 
szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu 
lub papieru, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tacki biur-
kowe, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, taśmy i karty papierowe do zapisu pro-
gramów komputerowych, taśmy nasączone tuszem do druka-
rek komputerowych, taśmy przylepne do celów papierniczych 
lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przy-
borami do pisania [zestawy], temperówki do ołówków, elek-
tryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów pi-
śmiennych, tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torby 
papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, 
torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki 
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw 
sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwie-
rząt domowych, transparenty z papieru, tuby z tektury, two-
rzywa sztuczne do modelowania, uchwyty do kredy, uchwyty 
do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowania doku-
mentów do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fo-
tografii, urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządzenia 
i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia 
i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, 
usuwalne znaczki (stemple), wieczne pióra, wierszowniki [poli-
grafia], wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, 
wkłady atramentowe, wosk do modelowania nie do celów 
stomatologicznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów 
na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe, inne niż pa-
smanteria lub dekoracje do włosów, wypełnienie z papieru lub 
kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania, wzorce pi-
sma do kopiowania, wzornice perforowane do krosien żakar-
dowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy 
do kart indeksowych, zakładki do książek, zakładki do stron, 
zakreślacze, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy 
drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe 
[komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, zszy-
wacze [artykuły biurowe], zwijacze do identyfikatorów [arty-
kuły biurowe], 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w reje-
strach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, au-
dyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania 
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama 
pocztowa, doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotoko-
piowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron in-
ternetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, po-
zyskiwanie danych do komputerowych baz danych, kompute-
rowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marke-
ting w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
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trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 
obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, powielanie doku-
mentów, projektowanie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, przygotowanie listy płac, przy-
gotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, 
reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za klik-
nięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewi-
zyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, 
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub 
reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, statystyczne 
zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobec-
nych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości 
[prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczaso-
we zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi dorad-
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 
usługi podatkowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi przy-
pominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public rela-
tions, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace 
biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zaku-
py produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w za-
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usłu-
gi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu 
konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, 
usługi związane z listami prezentów, usługi związane z prze-
noszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w za-
kresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny han-
dlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wyna-
jem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urzą-
dzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refunda-
cji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospo-
darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 admini-
strowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości, 
agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, banko-
wość online, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie dłu-
gów, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, 
organizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, po-
bieranie czynszu, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie 
pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, prze-
twarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debeto-
wych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart 
kredytowych, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów 
naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer 
elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji 

finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udziela-
nie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób po-
przez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi aktuarialne, 
usługi banków oszczędnościowych, usługi finansowania, usłu-
gi gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń od poża-
rów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji 
przedsiębiorstw, finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi 
w zakresie świadczeń emerytalnych, wycena finansowa [ubez-
pieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nierucho-
mości, wyceny finansowe w związku z odpowiedzią 
na ogłoszenia przetargowe, wyceny fiskalne, wynajem biur 
do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni 
biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie 
finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refun-
dacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 37 budowa i naprawa 
magazynów, budownictwo, czyszczenie budynków od we-
wnątrz, czyszczenie budynków ód zewnątrz, czyszczenie i na-
prawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie okien, infor-
macja o naprawach, instalowanie i naprawa alarmów 
przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, insta-
lowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i na-
prawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyza-
cyjnych, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn 
i urządzeń biurowych, konserwacja basenów, konsultacje bu-
dowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, murarstwo, nadzór budowlany, napra-
wa pomp, naprawa zamków, pranie bielizny, pranie na sucho, 
pranie pieluch tekstylnych, prasowanie odzieży, rozbiórka bu-
dynków, tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie, usługi 
dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnic-
twa i leśnictwa, usługi doradztwa budowlanego, usługi hy-
drauliczne, uszczelnianie budynków, wiercenie studni, wyna-
jem sprzętu budowlanego, wynajem żurawi, wypożyczanie 
maszyn do czyszczenia, wypożyczanie suszarek do naczyń, 
wypożyczanie zmywarek, zamiatanie dróg.

(210) 482046 (220) 2018 02 06
(731) KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) ENERGO-PAL
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel.

(210) 482047 (220) 2018 02 06
(731) KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) ENERGO-E
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel.

(210) 482048 (220) 2018 02 06
(731) SMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SMCG SenseMaking CONSULTING GROUP  

Nadajemy sens twojej przyszłości
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.12
(510), (511) 35 usługi konsultingowe związane z zarzą-
dzaniem, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, 36 informacja 
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie 
finansów, 42 usługi doradcze i konsultingowe zwią-
zane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu 
komputerowego.

(210) 482053 (220) 2018 02 06
(731) ŁAZUR SPÓŁKA JAWNA, Kowalowy
(540) ŁAZUR

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 
29.01.02, 29.01.06, 29.01.08, 29.01.13, 26.13.25

(510), (511) 14 kamienie szlachetne i półszlachetne, biżuteria 
z metali i kamieni szlachetnych, w szczególności pierścionki, 
obrączki, broszki, bransoletki, breloczki, łańcuszki, naszyjniki, 
spinki do mankietów, klipsy, kolczyki, monety, złoto, srebro 
i platyna nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachet-
nych i półszlachetnych, sztabki metali szlachetnych, 35 usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej, przy pomocy katalogów, 
stacjonarnych punktów sprzedaży i środków komunikacji 
elektronicznej biżuterii z metali i kamieni szlachetnych, mo-
net, sztabek metali szlachetnych, srebrnych i platerowych 
sztućców, 40 usługi obróbki metali i kamieni szlachetnych 
oraz półszlachetnych.

(210) 482056 (220) 2018 02 06
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VEXY

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 
27.05.08, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06, 29.01.13

(510), (511) 3 proszek do prania, odplamiacze, wybielacze 
do tkanin, krochmal, płyny do prania, płyny do czyszcze-
nia, środki do prania i wybielania oraz inne substancje 
stosowane w praniu, w tym sól do prania, żel do prania, 
płyny do prania, kapsułki do prania, koncentraty do płu-
kania, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania.

(210) 482057 (220) 2018 02 06
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) my Bath Sense

(531) 29.01.04, 29.01.06, 29.01.08, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 
27.05.08, 27.05.09, 26.07.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18

(510), (511) 3 mydło, płyn do kąpieli, 21 gąbki do kąpieli.

(210) 482058 (220) 2018 02 06
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NASZE RARYTASY

(531) 29.01.06, 29.01.08, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.11, 27.05.24, 26.05.01, 26.05.06, 26.05.18, 26.11.05, 
26.11.13, 09.01.10

(510), (511) 29 wędliny, w tym kiełbasy, parówki, boczek, sa-
lami, szynka, mięso wędzone.

(210) 482059 (220) 2018 02 06
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) #kukuing

(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.17.25, 02.09.15, 26.11.03, 26.11.08, 
26.11.09, 24.13.09, 24.13.25

(510), (511) 35 gromadzenie na rzecz osób trzecich różno-
rodnych towarów (z wyłączeniem transportu) w celu umożli-
wiania klientom wygodnego oglądania i kupowania, dóbr 
konsumpcyjnych na dużą skalę, w zakresie zdrowia, higieny, 
żywienia, odzieży, biżuterii, zegarków, rekreacji, ogrodnictwa, 
majsterkowania, narzędzi, wewnętrznego i zewnętrznego 
wystroju, wyposażenia i sprzętów domowych, produktów 
do pielęgnacji urody i higieny, środków czyszczących, pro-
duktów do pielęgnacji samochodów, artykułów sportowych, 
gier i zabawek, artykułów i narzędzi do kuchni i domu, arty-
kułów ze skóry, artykułów papierniczych i artykułów biuro-
wych, elektrycznych urządzeń domowych, urządzeń biuro-
wych, komputerów, artykułów elektrycznych, sprzętu hi-fi, 
odbiorników telewizyjnych, mebli, urządzeń telekomunika-
cyjnych, telefonów, produktów tekstylnych, artykułów pa-
smanteryjnych, pojazdów, materiałów drukowanych, paliw, 
usługi handlu detalicznego lub hurtowego, sprzedaży kore-
spondencyjnej, usługi handlu detalicznego lub hurtowego 
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przez Internet lub przy pomocy jakichkolwiek elektronicz-
nych środków sprzedaży na odległość w zakresie następują-
cych produktów: środki chemiczne dla rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa (z wyłączeniem fungicydów, herbicydów, 
insektycydów i środków przeciwko pasożytom), środki 
do konserwacji kwiatów, preparaty chemiczne nadające wo-
doodporność skórom, materiały tekstylne, preparaty che-
miczne do rozjaśniania tekstyliów, nawozy dla rolnictwa, 
preparaty z mikroelementów dla roślin, ziemia do upraw, 
substancje garbarskie, materiały przylepne do celów prze-
mysłowych, kleje (apretura), kleje do celów przemysłowych, 
do plakatów, tapety, do skóry, środki do odklejania, rozpusz-
czalniki do lakierów, miazga drzewna, nienaświetlone świa-
tłoczułe filmy, dodatki chemiczne do paliw silnikowych 
i olejów, substancje zapobiegające zamarzaniu, płyny ha-
mulcowe, składniki do naprawy dętek, aceton, kwas chloro-
wodorowy, woda destylowana, słabo zakwaszona woda 
do ładowania akumulatorów, nadtlenek wodoru, farby, farby 
i lakiery (z wyjątkiem izolujących), powłoki (farby), napełnio-
ne tonery do drukarek i fotokopiarek, preparaty zabezpiecza-
jące przed rdzą i preparaty zabezpieczające drewno, rozcień-
czalniki do farb i materiały wiążące do barwników, lakierów 
i farb, barwniki, barwniki do obuwia, kit szklarski, środki wy-
bielające i inne substancje stosowane w praniu, preparaty 
i produkty doczyszczenia, polerowania, odtłuszczania i ście-
rania, woda utleniona, wywabiacze plam, zmiękczacze 
do tkanin, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultra-
maryna), preparaty do usuwania farby, szmergiel (papier 
ścierny), preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowa-
nia, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospo-
darstwa domowego, detergenty inne niż te używane w pro-
cesach produkcyjnych i te do celów leczniczych, środki 
do czyszczenia rur instalacyjnych, woski do polerowania 
podłóg, wosk do obuwia, płyny do spryskiwacza szyb, mate-
riały przylepne do celów kosmetycznych, mydła, perfumy, 
woda toaletowa, olejki eteryczne, dezodoranty do użytku 
osobistego (wyroby perfumeryjne), kosmetyki, środki do pie-
lęgnacji włosów, farby do włosów, szampony, środki 
do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej, 
nie do użytku medycznego, preparaty do depilacji, prepara-
ty do makijażu i demakijażu, preparaty do golenia, mydło 
do golenia, płyny po goleniu, przybory toaletowe, lakiery 
do paznokci i środki do usuwania lakieru do paznokci, prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, opalania skóry, kalkomanie ozdobne do celów ko-
smetycznych, środki do polerowania i czyszczenia protez 
dentystycznych, patyczki z watą do celów kosmetycznych, 
wata do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, preparaty przeciwsłoneczne (kosmetyki 
do opalania), szampony dla zwierząt domowych, kadzidła, 
drewno zapachowe, mieszaniny zapachowe potpourri, oleje 
i tłuszcze przemysłowe, smary, paliwa (łącznie z benzyną 
do silników), oleje silnikowe, paliwo, olej napędowy, dodatki 
niechemiczne do paliw silnikowych, świece (oświetlenie) 
i knoty do oświetlenia, świece łojowe, świece perfumowane, 
podpałki, paliwo w postaci brykietów, denaturat, węgiel, 
drewno opałowe, smary do skór, smary do butów, preparaty 
farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, preparaty higie-
niczne do użytku medycznego i higieny intymnej, apteczki 
przenośne pierwszej pomocy, dietetyczne substancje i na-
poje, dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, lecznicze preparaty odchudzające, medyczne na-
pary, herbaty ziołowe, preparaty witaminowe preparaty 
z mikroelementami do spożycia dla ludzi i zwierząt, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żyw-
ności, artykuły spożywcze i mieszanki na bazie mąki i mleka 
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, kleje do protez den-

tystycznych, antyseptyki, środki dezynfekujące do celów me-
dycznych lub higienicznych inne niż mydła, środki do lecze-
nia oparzeń, środki do leczenia oparzeń słonecznych, wata 
higroskopijna, podpaski, wkładki do pieluch i majtki higie-
niczne, tampony menstruacyjne, wkładki do stanika dla kar-
miących matek, preparaty do sterylizacji, dezodoranty inne 
niż do użytku osobistego, roztwory do szkieł kontaktowych, 
środki do oczyszczania powietrza, produkty przeciw insek-
tom, insektycydy, środki odstraszające owady, fungicydy, 
herbicydy, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, środki 
odstraszające insekty dla psów, preparaty do mycia zwierząt, 
budowlane materiały metalowe, rury wodociągowe metalo-
we, drabiny metalowe, nawijarki do węży giętkich niemecha-
niczne [metalowe], ścianki działowe i ogrodzenia metalowe, 
kasy pancerne, kable nieelektryczne i drut z metali nieszla-
chetnych, nieelektryczne artykuły ślusarskie, wyroby metalo-
we, rury i rurowe przewody z metalu, łańcuchy metalowe, 
pierścienie z metalu, zawiasy metalowe, ramy do obrazów, 
ościeżnice okienne/futryny okienne i drzwi metalowe, okna 
i drzwi metalowe, ruszty beleczkowe (paleniska), kraty ko-
minkowe metalowe, klucze, kłódki, metalowe skrzynki na li-
sty, skrzynki na narzędzia z metalu bez wyposażenia, żyłki 
do wiązania metalowe, przewody do anteny, metalowe pu-
dła, skrzynie, kosze, koszyki i pojemniki, folia aluminiowa, 
wieszaki metalowe na odzież, paliki namiotowe metalowe, 
kije do mioteł metalowe, metalowe kapsle do butelek i urzą-
dzenia zamykające, metalowe dozowniki ręczników papiero-
wych zamocowane na stałe, tablice rejestracyjne metalowe, 
dzwony i dzwonki, przedmioty artystyczne z metali nieszla-
chetnych, obrabiarki, narzędzia ręczne nie obsługiwane ręcz-
nie, napędy i silniki (z wyjątkiem tych do pojazdów lądo-
wych), świece zapłonowe do silników spalinowych 
wewnętrznego spalania, sprzęgła, pasy i paski napędowe 
(z wyjątkiem tych do pojazdów lądowych), wiertarki ręczne 
elektryczne, pompy na sprężone powietrze, ostrza (części 
maszyn), noże, nożyczki i nożyce elektryczne, pistolety elek-
tryczne dozujące klej, pistolety do malowania, gazowe palni-
ki do spawania i lutownice, kosiarki ogrodowe (maszyny), 
bębny mechaniczne do nawijania przewodów giętkich, na-
rzędzia rolnicze, z wyjątkiem tych uruchamianych ręcznie, 
pompki napowietrzające do akwariów, urządzenia elektro-
mechaniczne do produkcji żywności i napojów, elektryczne 
maszyny i roboty kuchenne, maszyny do prania i zmywarki, 
suszarki wirowe, odkurzacze, worki do odkurzaczy, froterki 
do parkietów elektryczne, przyrządy do woskowania i pole-
rowania butów elektryczne, maszyny i elektryczne urządze-
nia czyszczące, maszyny do szycia i robienia na drutach, bin-
downice, narzędzia i przyrządy ręczne o napędzie ręcznym, 
noże nieelektryczne, widelce, łyżki, inne niż do połowów 
i podawania lekarstw, ostrza, nożyczki, nożyce, piły, śrubo-
kręty, sekatory, sierpaki, narzędzia i urządzenia ręczne 
do ogrodnictwa napędzane ręcznie, grabiarki do trawników, 
szpadle, kilofy, łopaty, szczypce płaskie, młotki, kosiarki ogro-
dowe (przyrządy ręczne), urządzenia do niszczenia pasoży-
tów roślin, zraszacze owadobójcze, narzędzia mechaniczne 
do siekania, krojenia żywności, otwieracze do puszek nie-
elektryczne, dziadki do orzechów, brzytwy, żyletki, zestawy 
do golenia, pilniki i cążki do obcinania paznokci, obcinacze 
do paznokci, zestawy do manicure i pedicure, elektryczne 
i nieelektryczne maszynki do strzyżenia włosów do użytku 
osobistego, elektryczne lub nieelektryczne urządzenia 
do depilacji, pęsety do depilacji, urządzenia i przyrządy na-
ukowe (inne niż do celów medycznych), żeglugowe, geode-
zyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, monitorujące (do kontroli), ra-
tunkowe (do ratowania życia), urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, dystrybucji, przekształcania, akumulacji, 
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regulowania lub kontroli elektryczności, materiał do przewo-
dów elektrycznych (przewody, kable), przełączniki elektrycz-
ne, wtyczki, gniazdka i inne kontakty elektryczne, bezpiecz-
niki, zaślepki do gniazdek, baterie elektryczne, baterie 
do oświetlania, żelazka elektryczne, urządzenia do nagrywa-
nia, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, wzmacniacze, 
słuchawki na uszy, głośniki, magnetyczne nośniki do nagry-
wania, magnetyczne, optyczne dyski do nagrywania dźwię-
ku, płyty kompaktowe audio i wideo, czytniki cyfrowych 
dysków optycznych do wielokrotnego zapisu (czytniki DVD), 
kamery wideo, taśmy wideo, maszyny faksymilowe, aparaty 
telefoniczne, adaptery do telefonów, ładowarki baterii do te-
lefonów, worki, pokrowce i futerały do telefonów komórko-
wych i sprzętu telefonicznego, automatyczne sekretarki, od-
biorniki telewizyjne, anteny, aparaty projekcyjne i plansze, 
lampy błyskowe, filmy naświetlone, specjalne etui na urzą-
dzenia i instrumenty fotograficzne, dyktafony, kasy rejestru-
jące, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych, kom-
putery, komputerowe urządzenia peryferyjne, czytniki 
(urządzenia do przetwarzania danych), oprogramowanie 
komputerowe, dyskietki, modemy, elektroniczne terminarze 
osobiste, urządzenia do gier do podłączenia wyłącznie 
do odbiorników telewizyjnych, zewnętrznych ekranów i mo-
nitorów, kasety z grami wideo, lornetki, okulary, etui na oku-
lary, karty z układem scalonym (karty inteligentne), karty ma-
gnetyczne, karty telefoniczne, kompasy, pasy, kapoki 
do pływania, maski kombinezony do nurkowania, urządze-
nia do pomiaru wagi, osłony głowy, kask zabezpieczające, 
urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, siatki 
zabezpieczające przed wypadkami, odzież chroniąca przed 
wypadkami, promieniowaniem i ogniem, barometry, alkoho-
lomierze, urządzenia do gaszenia ognia, minutniki, zamki 
elektryczne, elektryczne dzwonki do drzwi, alarmy, alarmy 
antywłamaniowe, magnesy, magnesy dekoracyjne, aparatu-
ra i instrumenty medyczne, dentystyczne i weterynaryjne, 
inhalatory, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
prezerwatywy, butelki do karmienia dla niemowląt, smoczki 
do butelek do karmienia, smoczki, kapturki laktacyjne z gumy 
lub silikonowe, termometry do celów medycznych, urządze-
nia oświetleniowe, grzewcze, do wytwarzania pary, do goto-
wania, chłodzenia, stężenia, wentylacji, klimatyzacyjne, de-
zynfekujące, do zaopatrywania w wodę, instalacje sanitarne, 
urządzenia do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, wia-
traki elektryczne do użytku osobistego, urządzenia do uzdat-
niania wody, sterylizatory, filtry do wody pitnej, wyciągi ku-
chenne, szafy chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szybkowary 
elektryczne, elektryczne podgrzewacze do butelek dla nie-
mowląt, czajniki elektryczne, grill, lodówki turystyczne, pie-
karniki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, zamrażarki, lodówki 
urządzenia chłodzące, zapalniczki do gazu, opiekacze pie-
czywa, elektryczne zaparzacze do kawy, frytkownice elek-
tryczne, urządzenia do przygotowywania lodu, maszynki 
do lodów, suszarki do włosów, suszarki do prania elektrycz-
ne, ogrzewacze do stóp, oświetleniowe żarówki i lampy elek-
tryczne, lampy oświetleniowe, reflektory i światła do pojaz-
dów, pojazdy, pojazdy lądowe, powietrzne lub wodne, 
rowery, wózki transportowe, przyczepy (pojazdy), samocho-
dowe osłony przeciwsłoneczne, kierunkowskazy do pojaz-
dów, wycieraczki do szyb pojazdów, wsteczne lusterka, dętki 
i kolce do opon, opony pełne do kół pojazdów, zagłówki 
i pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, foteliki bez-
pieczeństwa dla dzieci do pojazdów, pompki do rowerów, 
wózki dziecięce, hulajnogi, skutery, pokrowce na pojazdy, 
pokrowce na siedzenia pojazdów, bagażniki, bagażniki na ro-
wery, bagażniki rowerowe, bagażniki na narty do użytku 
na pojazdach, wózki dziecięce spacerowe, przeciwwłama-
niowe urządzenia do pojazdów, wózki na zakupy, taczki, 

broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, ognie 
sztuczne, petardy, pistolety pneumatyczne (broń), karabiny, 
strzelby, pokrowce na strzelby, broń ochronna na bazie gazu 
łzawiącego, aerozole do osobistej obrony, pasy naramienne 
do broni, bandoliery, rakiety sygnalizacyjne, wyroby jubiler-
skie, biżuteria, kamienie szlachetne, szkatułki na biżuterię, 
z metali szlachetnych, etui na biżuterię, przyrządy zegarmi-
strzowskie i przyrządy chronometryczne, zegarki i bransolet-
ki do zegarków, spinki do mankietów, szpilki i spinki do kra-
watów, breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub 
dekoracyjnymi zawieszkami], pudełka z metali szlachetnych, 
posążki z metali szlachetnych, dzieła sztuki z metali szlachet-
nych lub kamieni szlachetnych, instrumenty muzyczne i ele-
menty instrumentów muzycznych, szafy grające, podstawki 
do instrumentów muzycznych, kamertony, futerały na in-
strumenty muzyczne, papier, karton (nieprzetworzony, pół-
przetworzony lub do celów biurowych), wyroby z kartonu, 
worki, torby i arkusze do pakowania papierowe lub z two-
rzyw sztucznych, papier w arkuszach (artykuły piśmienne), 
materiały drukowane, materiały introligatorskie, fotografie, 
materiały piśmienne, kleje do materiałów papierniczych lub 
do użytku domowego, materiały dla artystów, pędzle, pu-
dełka z farbami (artykuły szkolne), maszyny do pisania i arty-
kuły biurowe z wyjątkiem mebli, materiały instruktażowe lub 
edukacyjne (z wyjątkiem urządzeń), przybory szkolne, koper-
ty, teczki na dokumenty, albumy do wklejania, książki, perio-
dyki, almanachy, broszury, zeszyty do pisania lub rysowania, 
kalendarze, litografie, ryciny, obrazy, afisze, mapy geograficz-
ne, gazety, rolki do taśm barwiących, maszyny zgrzewające, 
dozowniki taśmy przylepnej (artykuły biurowe), chusteczki 
papierowe do demakijażu, pieluchomajtki z papieru lub ce-
lulozy, papierowe filtry do kawy, kalkomanie, torby na śmieci 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki do gotowania 
w kuchniach mikrofalowych, szyldy z papieru lub z kartonu, 
papier toaletowy, stołowa bielizna papierowa, ręczniki, chus-
teczki do nosa papierowe, kartki z życzeniami, karty pocztowe, 
wykroje do krawiectwa, różance, globusy ziemskie, kauczuk, 
gutaperka, guma, azbest, mika, uszczelnienia wodoodporne 
lub izolacyjne, pierścienie wodoszczelne, tworzywa sztucz-
ne półprzetworzone, materiały uszczelniające i materiały izo-
lacyjne, giętkie rurki niemetalowe, węże do podlewania, 
podpórki, uchwyty do kwiatów wykonane z pianki, włókno 
szklane do izolacji, materiały dźwiękoszczelne, powłoki anty-
odblaskowe do szyb, rękawice izolacyjne, izolacyjne lakiery, 
papier, zaprawy i tkaniny, szczeliwa do połączeń, gumowe 
torby, pokrowce i worki do pakowania, gumowe pierścienie 
i korki gumowe, przędze i nici elastyczne lub z tworzyw 
sztucznych nie do użytku tekstylnego, skóra i imitacje skóry, 
skóry zwierzęce, futra i skóry surowe, kufry, walizki i małe wa-
lizki, parasole przeciwsłoneczne, parasolki, parasole i laski, 
bicze i wyroby siodlarskie, torebki damskie, torby plażowe, 
torby, worki, walizy i kufry podróżne, kosmetyczni bez wypo-
sażenia, zestawy do kosmetyków, worki i siatki na zakupy, 
plecaki, torby sportowe (z wyjątkiem toreb przystosowanych 
do określonych produktów), torby na zakupy na kółkach, po-
dróżne pokrowce na odzież, torby szkolne, portfele, etui 
na karty kredytowe, dyplomatki, aktówki (wyroby skórzane), 
etui na klucze (wyroby skórzane), portmonetki, puste torby 
na narzędzia, skórzane pudła na kapelusze, nosidła, nosideł-
ka i chusty do noszenia dzieci, obroże i ubrania dla zwierząt, 
niemetalowe materiały budowlane, cement, beton, powłoki, 
gips, kamień, marmur, drewno budowlane, fornir, boazerie, 
panele drewniane, sklejka, płyty parkietowe, gips, żwir, cegły, 
szkło okienne budowlane, rury sztywne niemetalowe stoso-
wane w budownictwie, okładziny, powłoki, wyściółki (bu-
downictwo), podłogowe płytki niemetalowe, kominy nie-
metalowe, okna i drzwi niemetalowe, rolety zewnętrzne 
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niemetalowe i nietekstylne, baseny kąpielowe, rury wodocią-
gowe niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, 
akwaria (konstrukcje), meble, stoiska wystawowe, lustra, 
ramy (z wyjątkiem budowlanych), dzieła sztuki z drewna, wo-
sku, gipsu, korka, trzciny, rattanu, wikliny, rogów, kości, kości 
słoniowej, fiszbin, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepio-
litu, substytutów tych materiałów lub z tworzyw sztucznych, 
koszyki i kosze niemetalowe, pojemniki do pakowania z two-
rzyw sztucznych, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucz-
nych, budy dla psów i posłania dla zwierząt domowych, 
słupki do drapania dla kotów, tablice ogłoszeniowe, stoły 
z imadłami, ramki do haftowania, tablice rejestracyjne nie-
metalowe, znaki wykonane z drewna lub z tworzyw sztucz-
nych, numery domów niepodświetlane i niemetalowe, wy-
roby niemetalowe i wyroby z metalu nieelektryczne, 
niemetalowe zawiasy i kołki, kojce, łóżeczka dziecięce, cho-
dziki dla dzieci, kratownice niemetalowe, deski podłogowe, 
materiał pościelowy z wyjątkiem bielizny pościelowej, łóżka, 
śpiwory kempingowe, poduchy, poduszki, wezgłowia, pod-
główki, wałki, podstawy łóżek, materace, wieszaki i pokrowce 
na ubrania, kołki, karnisze i haki do zasłon, niemetalowe 
klamki do drzwi, niemetalowe dozowniki stałe do ręczników, 
stojaki na butelki, zatyczki do butelek, niemetalowe kije 
do mioteł, stojaki na parasole, drabiny z drewna lub z two-
rzyw sztucznych, artykuły dekoracyjne z tworzyw sztucz-
nych do żywności, słomki do picia napojów, żaluzje we-
wnętrzne listwowe, manekiny krawieckie, nieelektryczne 
artykuły gospodarstwa domowego lub przybory kuchenne 
i pojemniki, grzebienie i gąbki, szczotki, miotły, umywalki, 
materiały do wytwarzania szczotek, pędzli, artykuły czysz-
czące, wełna stalowa, rękawice do użytku domowego, 
szmatki do czyszczenia, ircha do czyszczenia, przybory ku-
chenne, zastawa stołowa szklana, porcelanowa i ceramiczna, 
komplety garnków kuchennych, pojemniki termoizolacyjne 
do żywności i napojów, manierki, chłodziarki przenośne nie-
elektroniczne, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 
wazony, świeczniki, gasidła do świec, piknikowe koszyki z na-
czyniami, korkociągi, otwieracze do butelek, metalowe pu-
dełka do dozowania ręczników papierowych, wieszaki 
na ręczniki [pręty i koła], dozowniki papieru toaletowego, do-
zowniki mydła, uchwyty na papier toaletowy, nocniki, suszar-
ki na pranie, klamerki do bielizny, pojemniki na śmieci, deski 
do prasowania i pokrowce na deski do prasowania, torby 
izotermiczne, łapki na insekty, doniczki do kwiatów, osłony 
na doniczki nie z papieru, kuwety dla zwierząt domowych, 
kosze na śmieci, klatki dla zwierząt domowych, grzebienie 
dla zwierząt, zraszacze, rękawice ogrodnicze, pędzle do go-
lenia, szczoteczki do zębów, nić dentystyczna, mydelniczki, 
wykałaczki, przybory kosmetyczne, zestawy toaletowe, roz-
pylacze do perfum, wanienki dla niemowląt przenośne, łyżki 
do butów, skarbonki niemetalowe, dzieła sztuki z porcelany, 
terakoty i szkła, liny (nie z kauczuku, nie do rakiet, ani instru-
mentów muzycznych), sznurki, namioty, plandeki (nie ratun-
kowe, ani jako pokrycia wózków dziecięcych), żagle, worki 
i torby do pakowania z tkanin, worki do transportu i przecho-
wywania materiałów luzem, materiały do wyściełania i wy-
pychania (z wyjątkiem gumy lub tworzyw sztucznych), sieci 
rybackie, hamaki, druty niemetalowe do pakowania lub wią-
zania, nici i przędza do celów włókienniczych, wełna uprzę-
dzona, nici i przędza elastyczna lub z tworzyw sztucznych 
do użytku tekstylnego, tkaniny, materiały do tapicerki, bieli-
zna pościelowa i domowa, bielizna stołowa nie z papieru, 
prześcieradła, poszewki, narzuty na łóżka, bielizna kąpielowa 
(z wyjątkiem odzieży), tekstylne ręczniczki do twarzy i ręcz-
niki, pokrycia ścienne z materiałów tekstylnych, zasłony z tka-
niny lub z tworzyw sztucznych, bielizna stołowa nie z papie-
ru, ceraty (obrusy), tkaniny pościelowe w formie śpiworów, 

chusteczki tekstylne do zmywania makijażu, moskitiery, bie-
lizna domowa, etykiety z materiału tekstylnego, rolety tek-
stylne, chusteczki do nosa materiałów tekstylnych, odzież, 
paski, rękawiczki (odzież), podwiązki, szelki, nakrycia głowy, 
obuwie, skarpetki, pończochy, rajstopy, obuwie z wyjątkiem 
obuwia ortopedycznego, pantofle, kapcie, kozaki, botki, 
wkładki do obuwia, obuwie plażowe, obuwie narciarskie, 
buty sportowe, czepki, kostiumy kąpielowe i spodenki kąpie-
lowe, odzież sportowa (z wyjątkiem odzieży do nurkowania), 
maski do spania, artykuły pasmanteryjne (z wyjątkiem nici 
i przędzy), pasmanteria, galanteria, koronki i hafty, wstążki 
i szamerunek, guziki, haftki, szpilki i igły, zapięcia, kwiaty 
i owoce sztuczne, szpilki, haczyki i zamki do odzieży, zapięcia 
do ubrań, ozdobne plakietki, ozdoby do kapeluszy, nie z me-
talu szlachetnego, ozdoby do włosów, wstążki do włosów 
i siatki do włosów, szpilki do włosów i spinki [wsuwki] do wło-
sów, spinki [klamerki] do włosów, peruki, wisiorki, zawieszki, 
zamki błyskawiczne, sznurowadła do obuwia, sprzączki 
do obuwia, zapięcia do szelek, klamry do pasków, elastyczne 
wstążki, falbanki do odzieży (ozdoby koronkowe), łatki 
do przyprasowywania dla ozdoby lub naprawy artykułów 
tekstylnych (artykuły pasmanteryjne), pudełka na przybory 
do szycia, dywany i chodniki, chodniczki, maty, linoleum, po-
krycia podłogowe (z wyjątkiem płytek i farb), dekoracje 
ścienne (nietekstylne), dywaniki samochodowe, maty łazien-
kowe (dywaniki), maty gimnastyczne, maty anty poślizgowe, 
darń sztuczna, gry, zabawki, hulajnogi (zabawki), śmieszne 
gadżety, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie 
cukierków, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświe-
tleniowych i słodyczy, śmieszne gadżety na imprezy, tańce 
[bibeloty, podarki na przyjęcia], maski zabawkowe, latawce, 
karty do gry, artykuły gimnastyczne i sportowe (z wyjątkiem 
artykułów do pływania, odzieży, mat i obuwia), wędki do ło-
wienia, żyłki do wędek, haczyki wędkarskie, sprzęt do ćwi-
czeń fizycznych i artykuły gimnastyczne, stacjonarne rowery 
treningowe, zabawki dla zwierząt domowych, automaty 
do gier na monety, gry i urządzenia do gier inne niż te przy-
stosowane do użytku tylko z odbiornikami telewizyjnymi, 
zewnętrznymi wyświetlaczami lub monitorami, mięso, ryby, 
drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, krokiety, owoce, 
grzyby i warzywa konserwowane, suszone, mrożone i goto-
wane, miąższ owoców i sałatki owocowe, sałatki warzywne, 
mięso, ryby, warzywa i owoce w puszkach, dżemy, marmola-
da, owoce gotowane, galaretki, pyłki kwiatowe jako żywność, 
wyciągi z wodorostów do celów spożywczych, soja konser-
wowana spożywcza, proteiny spożywcze, wywar, bulion, 
gęste zupy, zupy, soki roślinne do gotowania, jaja, mleko, ma-
sło, śmietana, jogurty, ser i inne produkty mleczarskie, oleje 
i tłuszcze jadalne, preparaty do wyrobu bulionu, ziemniacza-
ne chipsy, kawa, herbata, kakao, czekolada, wyroby z czeko-
lady, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nienatural-
na, napoje na bazie kawy, herbaty, kakao, czekolady, napary 
inne niż do celów leczniczych, cukier, słodziki naturalne, glu-
koza do celów spożywczych, ryż, tapioka, sago, makarony, 
kasza manna, mąka i preparaty zbożowe, suszone płatki 
zbóż, chleb, wyroby ciastkarskie, ciasta, bułeczki słodkie, na-
leśniki, tarty, placki, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, 
miód, melasa, mleczko pszczele spożywcze inne niż do ce-
lów medycznych, anyż, anyż gwiaździsty, ekstrakt słodu 
do celów spożywczych, aromaty inne niż olejki eteryczne, pre-
paraty aromatyczne do żywności, drożdże, proszek do piecze-
nia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), sosy sałatkowe, ke-
czup, majonez, przyprawy, zagęszczacze stosowane przy 
gotowaniu produktów spożywczych, zioła do celów spożyw-
czych, przyprawy, zioła ogrodowe konserwowane, lód, lody, 
kanapki, pizza, przekąski na bazie ryżu, sajgonki, sushi, tabule, 
tortille, tacos, produkty rolne, ogrodnicze i leśne nie preparo-
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wane i nie konserwowane, ziarna (nasiona), darń naturalna, 
owoce i warzywa świeże, algi do spożycia przez ludzi, grzyby 
świeże, zioła ogrodowe świeże, skorupiaki, ikra rybia, nasiona, 
cebulki kwiatowe, drzewa, krzewy, rośliny i kwiaty naturalne, 
choinki, artykuły spożywcze i napoje dla zwierząt, ściółka dla 
zwierząt, słód, przynęty dla wędkarstwa, zwierzęta żywe, 
piwo, woda mineralna i gazowca i inne napoje bezalkoholo-
we, napoje izotoniczne, lemoniada, napoje owocowe i soki 
owocowe, sok pomidorowy, soki warzywne (napoje), syropy 
do napojów, preparaty do sporządzania napojów (z wyjąt-
kiem tych wykonanych na bazie kawy i herbaty lub kakao 
i napojów na bazie mleka), pastylki i proszki do sporządzania 
napojów gazowanych, esencje do sporządzania napojów, 
preparaty do sporządzania likierów, napoje alkoholowe 
z wyjątkiem piwa, aperitify, cydr, koktajle na bazie napojów 
alkoholowych, alkohol poprawiający trawienie (likiery i alko-
hole wysokoprocentowe), brandy, alkohole wysokoprocen-
towe, wina, rum, wódka, whisky, tytoń, artykuły dla palaczy, 
zapałki, zapalniczki dla palaczy, cygarnice i papierośnice, kie-
szonkowe aparaty do samodzielnego zwijania papierosów, 
filtry do papierosów, popielniczki, gilotynki do cygar, bibułki 
papierosowe, fajki, przybory do czyszczenia fajek, usługi 
w zakresie franchisingu, udzielanie licencji i/lub franszyza 
obejmująca pomoc handlową w sprzedaży towarów w ra-
mach umów licencyjnych i/lub umów franszyzy, wyselekcjo-
nowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych towarów tak, 
aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zaku-
pu tych towarów za pośrednictwem sklepów, poprzez za-
mówienia pocztowe, za pośrednictwem Internetu i telewizji, 
doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, prezentacja towarów w mediach komuni-
kacyjnych, zwłaszcza w Internecie, dekoracja witryn 
sklepowych.

(210) 482060 (220) 2018 02 06
(731) KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) E-GROSZEK JULIUSZ
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel.

(210) 482062 (220) 2018 02 06
(731) KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) METRO-E
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel.

(210) 482063 (220) 2018 02 06
(731) KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) ENERGO-RET
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel.

(210) 482083 (220) 2018 02 06
(731) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) najlepiej rokująca stacja
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, 
w tym na portalach internetowych, organizacja kampanii 
reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania 
rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i In-
ternet, usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja 
wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego, 
w tym na rzecz sponsorów, reklama w sieci komputerowej, 
w tym na portalach internetowych, usługi reklamowe, dys-

trybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów rekla-
mowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej 
do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem 
sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodo-
wych, poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych 
na rzecz osób trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni 
reklamowej w mediach komunikacji publicznej, wypoży-
czanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów 
radiowych, badania percepcji programów radiowych i te-
lewizyjnych oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo 
sprzedaży wymienionych towarów i usług, projektowanie 
i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych 
i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wyko-
rzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego reklamie, 
promocji i działaniach marketingowych promujących jego 
usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem 
firm, 38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, 
przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku 
i informacji, w tym programów i audycji radiowych poprzez 
cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, 
w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania ra-
diowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu 
i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie me-
diów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie 
wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie progra-
mów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do od-
bioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radio-
wych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania 
aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej 
poprzez terminale komputerowe, emisja programów radio-
wych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów 
radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych 
i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące 
m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tek-
stowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organi-
zowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie 
radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie informacji 
multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostę-
pu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie produkcji 
i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym au-
dycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki 
radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za po-
średnictwem Internetu, informacja o imprezach, dostarcza-
nie informacji dotyczących programów radiowych i telewi-
zyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, 
sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radio-
wej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego poprzez orga-
nizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, 
sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w kon-
certach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, 
kulturalnych, obsługa imprez okolicznościowych, usługi re-
porterskie, usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych 
nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, usługi produkcji radiowej w zakresie nauczania, 
kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej 
oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórko-
wej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, 
aranżacja, produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, 
on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, pro-
dukcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwię-
kowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów 
edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Inter-
necie, elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, 
informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy 
danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących 
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programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze 
rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizo-
wanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i pro-
wadzenie imprez i konkursów muzycznych, organizowanie 
i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowa-
nie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organi-
zowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozryw-
kowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów 
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez 
i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadze-
nie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie 
i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie im-
prez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie 
imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów 
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, 
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za po-
średnictwem radia, usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
koncertów, usługi w zakresie opracowywania reportażu, 
reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, 
edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja 
pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów 
radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów 
informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie progra-
mów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publika-
cji poprzez sieć internetową, usługi współpracy stacji radio-
wych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych 
i telewizyjnych na zlecenie.

(210) 482084 (220) 2018 02 06
(731) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) rockomotywa
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, 
w tym na portalach internetowych, organizacja kampanii 
reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania 
rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i In-
ternet, usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja 
wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego, 
w tym na rzecz sponsorów, reklama w sieci komputerowej, 
w tym na portalach internetowych, usługi reklamowe, dys-
trybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów rekla-
mowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej 
do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem 
sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodo-
wych, poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych 
na rzecz osób trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni 
reklamowej w mediach komunikacji publicznej, wypoży-
czanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów 
radiowych, badania percepcji programów radiowych i te-
lewizyjnych oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo 
sprzedaży wymienionych towarów i usług, projektowanie 
i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych 
i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wyko-
rzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego reklamie, 
promocji i działaniach marketingowych promujących jego 
usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem 
firm, 38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, 
przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku 
i informacji, w tym programów i audycji radiowych poprzez 
cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, 
w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania ra-
diowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu 

i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie me-
diów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie 
wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie progra-
mów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do od-
bioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radio-
wych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania 
aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej po-
przez terminale komputerowe, emisja programów radio-
wych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów 
radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych 
i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące 
m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tek-
stowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organi-
zowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie 
radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie informacji 
multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostę-
pu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie produkcji 
i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym au-
dycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki 
radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za po-
średnictwem Internetu, informacja o imprezach, dostarcza-
nie informacji dotyczących programów radiowych i telewi-
zyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, 
sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radio-
wej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego poprzez orga-
nizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, 
sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w kon-
certach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, 
kulturalnych, obsługa imprez okolicznościowych, usługi re-
porterskie, usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych 
nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, usługi produkcji radiowej w zakresie nauczania, 
kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej 
oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórko-
wej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, 
aranżacja, produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, 
on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, pro-
dukcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwię-
kowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów 
edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Inter-
necie, elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, 
informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy 
danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących 
programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze 
rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizo-
wanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i pro-
wadzenie imprez i konkursów muzycznych, organizowanie 
i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowa-
nie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organi-
zowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozryw-
kowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów 
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez 
i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadze-
nie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie 
i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie im-
prez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie 
imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów 
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, 
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za po-
średnictwem radia, usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
koncertów, usługi w zakresie opracowywania reportażu, 
reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, 
edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja 
pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów 
radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów 



76 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT12/2018

informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie progra-
mów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publika-
cji poprzez sieć internetową, usługi współpracy stacji radio-
wych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych 
i telewizyjnych na zlecenie.

(210) 482085 (220) 2018 02 06
(731) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MELOMAGIA
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, 
w tym na portalach internetowych, organizacja kampanii 
reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania 
rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i In-
ternet, usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja 
wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego, 
w tym na rzecz sponsorów, reklama w sieci komputerowej, 
w tym na portalach internetowych, usługi reklamowe, dys-
trybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów rekla-
mowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej 
do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem 
sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodo-
wych, poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych 
na rzecz osób trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni 
reklamowej w mediach komunikacji publicznej, wypoży-
czanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów 
radiowych, badania percepcji programów radiowych i te-
lewizyjnych oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo 
sprzedaży wymienionych towarów i usług, projektowanie 
i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych 
i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wyko-
rzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego reklamie, 
promocji i działaniach marketingowych promujących jego 
usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem 
firmy, 38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, 
przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku 
i informacji, w tym programów i audycji radiowych poprzez 
cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, 
w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania ra-
diowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu 
i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie me-
diów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie 
wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie progra-
mów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do od-
bioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radio-
wych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania 
aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej 
poprzez terminale komputerowe, emisja programów radio-
wych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów 
radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych 
i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące 
m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tek-
stowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organi-
zowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie 
radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie informacji 
multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostę-
pu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie produkcji 
i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym au-
dycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki 
radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za po-
średnictwem Internetu, informacja o imprezach, dostarcza-
nie informacji dotyczących programów radiowych i telewi-
zyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, 
sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radio-

wej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego poprzez orga-
nizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, 
sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w kon-
certach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, 
kulturalnych, obsługa imprez okolicznościowych, usługi re-
porterskie, usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych 
nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, usługi produkcji radiowej w zakresie nauczania, 
kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej 
oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórko-
wej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, 
aranżacja, produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, 
on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, pro-
dukcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwię-
kowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów 
edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Inter-
necie, elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, 
informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy 
danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących 
programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze 
rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizo-
wanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i pro-
wadzenie imprez i konkursów muzycznych, organizowanie 
i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowa-
nie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organi-
zowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozryw-
kowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów 
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez 
i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadze-
nie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie 
i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie im-
prez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie 
imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów 
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, 
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za po-
średnictwem radia, usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
koncertów, usługi w zakresie opracowywania reportażu, 
reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, 
edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja 
pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów 
radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów 
informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie progra-
mów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publika-
cji poprzez sieć internetową, usługi współpracy stacji radio-
wych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych 
i telewizyjnych na zlecenie.

(210) 482088 (220) 2018 02 06
(731) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Wygrana Gwarantowana w Radiu ZET
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, 
w tym na portalach internetowych, organizacja kampanii 
reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania 
rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i In-
ternet, usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja 
wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego, 
w tym na rzecz sponsorów, reklama w sieci komputerowej, 
w tym na portalach internetowych, usługi reklamowe, dys-
trybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów rekla-
mowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej 
do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem 
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sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodo-
wych, poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych 
na rzecz osób trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni 
reklamowej w mediach komunikacji publicznej, wypoży-
czanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów 
radiowych, badania percepcji programów radiowych i te-
lewizyjnych oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo 
sprzedaży wymienionych towarów i usług, projektowanie 
i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych 
i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wyko-
rzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego reklamie, 
promocji i działaniach marketingowych promujących jego 
usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem 
firmy, 38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, 
przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku 
i informacji, w tym programów i audycji radiowych poprzez 
cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, 
w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania ra-
diowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu 
i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie me-
diów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie 
wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie progra-
mów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do od-
bioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radio-
wych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania 
aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej 
poprzez terminale komputerowe, emisja programów radio-
wych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów 
radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych 
i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące 
m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tek-
stowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organi-
zowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie 
radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie informacji 
multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostę-
pu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie produkcji 
i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym au-
dycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki 
radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za po-
średnictwem Internetu, informacja o imprezach, dostarcza-
nie informacji dotyczących programów radiowych i telewi-
zyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, 
sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radio-
wej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego poprzez orga-
nizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, 
sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w kon-
certach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, 
kulturalnych, obsługa imprez okolicznościowych, usługi re-
porterskie, usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych 
nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, usługi produkcji radiowej w zakresie nauczania, 
kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej 
oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórko-
wej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, 
aranżacja, produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, 
on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, pro-
dukcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwię-
kowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów 
edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Inter-
necie, elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, 
informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy 
danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących 
programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze 
rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizo-
wanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i pro-
wadzenie imprez i konkursów muzycznych, organizowanie 
i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowa-

nie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organi-
zowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozryw-
kowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów 
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez 
i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadze-
nie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie 
i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie im-
prez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie 
imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów 
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, 
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za po-
średnictwem radia, usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
koncertów, usługi w zakresie opracowywania reportażu, 
reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, 
edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja 
pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów 
radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów 
informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie progra-
mów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publika-
cji poprzez sieć internetową, usługi współpracy stacji radio-
wych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych 
i telewizyjnych na zlecenie.

(210) 482089 (220) 2018 02 06
(731) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AS W KINIE
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, 
w tym na portalach internetowych, organizacja kampanii 
reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania 
rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i In-
ternet, usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja 
wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego, 
w tym na rzecz sponsorów, reklama w sieci komputerowej, 
w tym na portalach internetowych, usługi reklamowe, dys-
trybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów re-
klamowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej 
do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem 
sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, 
poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych na rzecz 
osób trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej 
w mediach komunikacji publicznej, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, subskrypcja programów radiowych, badania 
percepcji programów radiowych i telewizyjnych oraz analiz 
wyników, promocje i pośrednictwo sprzedaży wymienio-
nych towarów i usług, projektowanie i pośrednictwo w roz-
powszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet, w tym 
na portalach internetowych, wykorzystanie znaku firmowego 
zleceniodawcy w jego reklamie, promocji i działaniach marke-
tingowych promujących jego usługi lub produkty w związku 
z wizerunkiem czy prestiżem firmy, 38 emisja radiowa, radiofo-
nia, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości, 
transmisja dźwięku i informacji, w tym programów i audycji 
radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe 
i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line, przez Internet, usłu-
gi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przeka-
zywania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, moni-
torowanie mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez 
nagrywanie wybranych audycji i informacji, rozpowszechnia-
nie programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń 
do odbioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników 
radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostęp-
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niania aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej 
poprzez terminale komputerowe, emisja programów radio-
wych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów 
radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych i stron 
fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. 
przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji teksto-
wych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizo-
wanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie 
radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie informacji 
multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostępu 
do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie produkcji i mon-
tażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji ra-
diowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej 
i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem 
Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji 
dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez 
o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i re-
kreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, 
organizacja czasu wolnego poprzez organizowanie imprez 
o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i re-
kreacyjnym, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, 
pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa 
imprez okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia 
nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji radio-
wej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalno-
ści sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, 
drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne i nie-
odpłatne, planowanie, aranżacja, produkcja i montaż wszelkie-
go rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego 
typu mediów, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie 
nagrań dźwiękowych, prowadzenie on-line klubów towarzy-
skich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach radio-
wych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym publikacje 
dźwięku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line 
z bazy danych lub z Internetu, dostarczanie informacji doty-
czących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o cha-
rakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, 
organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowa-
nie i prowadzenie imprez i konkursów muzycznych, organizo-
wanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, orga-
nizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach 
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i kon-
kursów w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie 
imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i pro-
wadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizowa-
nie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie 
imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie 
imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szko-
leniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, zarzą-
dzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, koncerty 
muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem 
radia, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowy-
waniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usłu-
gi w zakresie opracowywania reportażu, reportaże z imprez 
o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, usługi 
reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk 
artystycznych, produkcja programów radiowych o charak-
terze biznesowym, tworzenie serwisów informacyjnych, 
organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyj-
nych i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez sieć 
internetową, usługi współpracy stacji radiowych i telewizyj-
nych przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych 
na zlecenie.

(210) 482090 (220) 2018 02 06
(731) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MELOWEEKEND
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, 
w tym na portalach internetowych, organizacja kampanii 
reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania 
rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i In-
ternet, usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja 
wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego, 
w tym na rzecz sponsorów, reklama w sieci komputerowej, 
w tym na portalach internetowych, usługi reklamowe, dys-
trybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów rekla-
mowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej 
do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem 
sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodo-
wych, poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych 
na rzecz osób trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni 
reklamowej w mediach komunikacji publicznej, wypoży-
czanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów 
radiowych, badania percepcji programów radiowych i te-
lewizyjnych oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo 
sprzedaży wymienionych towarów i usług, projektowanie 
i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych 
i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wyko-
rzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego reklamie, 
promocji i działaniach marketingowych promujących jego 
usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem 
firmy, 38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, 
przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku 
i informacji, w tym programów i audycji radiowych poprzez 
cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, 
w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania ra-
diowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu 
i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie me-
diów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie 
wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie progra-
mów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do od-
bioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radio-
wych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania 
aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej 
poprzez terminale komputerowe, emisja programów radio-
wych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów 
radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych 
i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące 
m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tek-
stowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organi-
zowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie 
radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie informacji 
multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostę-
pu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie produkcji 
i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym au-
dycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki 
radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za po-
średnictwem Internetu, informacja o imprezach, dostarcza-
nie informacji dotyczących programów radiowych i telewi-
zyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, 
sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radio-
wej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego poprzez orga-
nizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, 
sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w kon-
certach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, 
kulturalnych, obsługa imprez okolicznościowych, usługi re-
porterskie, usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych 
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nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, usługi produkcji radiowej w zakresie nauczania, 
kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej 
oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórko-
wej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, 
aranżacja, produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, 
on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, pro-
dukcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwię-
kowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów 
edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Inter-
necie, elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, 
informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy 
danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących 
programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze 
rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizo-
wanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i pro-
wadzenie imprez i konkursów muzycznych, organizowanie 
i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowa-
nie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organi-
zowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozryw-
kowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów 
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez 
i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadze-
nie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie 
i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie im-
prez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie 
imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów 
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, 
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za po-
średnictwem radia, usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
koncertów, usługi w zakresie opracowywania reportażu, 
reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, 
edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja 
pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów 
radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów 
informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie progra-
mów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publika-
cji poprzez sieć internetową, usługi współpracy stacji radio-
wych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych 
i telewizyjnych na zlecenie.

(210) 482095 (220) 2018 02 06
(731) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Twój dzień z Melo
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, 
w tym na portalach internetowych, organizacja kampanii 
reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania 
rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i In-
ternet, usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja 
wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego, 
w tym na rzecz sponsorów, reklama w sieci komputerowej, 
w tym na portalach internetowych, usługi reklamowe, dys-
trybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów rekla-
mowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej 
do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem 
sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodo-
wych, poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych 
na rzecz osób trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni 
reklamowej w mediach komunikacji publicznej, wypoży-
czanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów 
radiowych, badania percepcji programów radiowych i te-

lewizyjnych oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo 
sprzedaży wymienionych towarów i usług, projektowanie 
i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych 
i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wyko-
rzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego reklamie, 
promocji i działaniach marketingowych promujących jego 
usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem 
firmy, 38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, 
przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku 
i informacji, w tym programów i audycji radiowych poprzez 
cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, 
w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania ra-
diowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu 
i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie me-
diów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie 
wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie progra-
mów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do od-
bioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radio-
wych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania 
aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej po-
przez terminale komputerowe, emisja programów radio-
wych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów 
radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych 
i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące 
m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tek-
stowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organi-
zowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie 
radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie informacji 
multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostę-
pu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie produkcji 
i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym au-
dycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki 
radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za po-
średnictwem Internetu, informacja o imprezach, dostarcza-
nie informacji dotyczących programów radiowych i telewi-
zyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, 
sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radio-
wej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego poprzez orga-
nizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, 
sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w kon-
certach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, 
kulturalnych, obsługa imprez okolicznościowych, usługi re-
porterskie, usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych 
nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, usługi produkcji radiowej w zakresie nauczania, 
kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej 
oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórko-
wej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, 
aranżacja, produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, 
on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, pro-
dukcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwię-
kowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów 
edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Inter-
necie, elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, 
informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy 
danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących 
programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze 
rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizo-
wanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i pro-
wadzenie imprez i konkursów muzycznych, organizowanie 
i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowa-
nie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organi-
zowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozryw-
kowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów 
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez 
i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadze-
nie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie 
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i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie im-
prez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie 
imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów 
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, 
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za po-
średnictwem radia, usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
koncertów, usługi w zakresie opracowywania reportażu, 
reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, 
edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja 
pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów 
radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów 
informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie progra-
mów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publika-
cji poprzez sieć internetową, usługi współpracy stacji radio-
wych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych 
i telewizyjnych na zlecenie.

(210) 482097 (220) 2018 02 06
(731) GAMATEX FASHION GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stare Bystre

(540) Gamatex Fashion Group

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, olejki do celów kosme-
tycznych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, 
produkty perfumeryjne, szampony, woda perfumowana, 
zestawy kosmetyków, 14 breloczki, etui na biżuterię, bran-
soletki, broszki, łańcuszki, medaliony, szpilki ozdobne, szpil-
ki do krawatów, ozdoby, spinki do mankietów, naszyjniki, 
wisiorki, biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, paski 
do zegarków, 24 bielizna, kołdry, narzuty na łóżka, pledy, po-
szewki na poduszki, prześcieradła na łóżka, podszewki, ręcz-
niki, serwety na stół niepapierowe, zasłony, tkaniny, dzianina, 
filc, jedwab, flanela, tiul, szenila, tafta, krepa, metki tekstylne, 
25 odzież, szale, szaliki, swetry, płaszcze, garnitury, palta, kurt-
ki, spodnie, sukienki, spódnice, bluzki, bielizna osobista, biu-
stonosze, bokserki, czapki, apaszki, chusty, kamizelki, poncza, 
rękawiczki, spodnie, legginsy, tuniki, paski, skarpetki, podko-
lanówki, koszule, podkoszulki, kurtki, nakrycia głowy, obuwie, 
kąpielówki, kostiumy kąpielowe, kombinezony, nakrycia gło-
wy, piżamy, rajstopy, pończochy, 35 reklama, rozpowszech-
nianie reklam, pokazy towarów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi marketin-
gowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub 
promocji sprzedaży.

(210) 482108 (220) 2018 02 07
(731) OMNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VILLA omnia

(531) 05.03.06, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, 
43 usługi gastronomiczne świadczone przez hotele.

(210) 482119 (220) 2018 02 07
(731) NASIŁOWSKA MARTYNA SIZEME, Brzeziny
(540) XL- ka piękna w rozmiarze XL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, marketing bez-
pośredni, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, 
organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych 
w związku z zakupem i sprzedażą produktów, pozyskiwanie 
kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, prezentacje towa-
rów i usług, prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promocja towarów i usług osób trze-
cich poprzez dystrybucję kuponów, promowanie sprzedaży 
przy użyciu mediów audiowizualnych, rozpowszechnianie 
reklam, udostępnianie miejsca na stronach internetowych 
na reklamę towarów i usług, usługi agencji modelek i modeli 
związane z promocją sprzedaży, usługi handlu detaliczne-
go dotyczące futer sztucznych, usługi handlu detalicznego 
w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu hurtowego do-
tyczące futer sztucznych, usługi handlu hurtowego w za-
kresie akcesoriów mody, usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzeda-
ży hurtowej świadczone online w zakresie artykułów baga-
żowych, usługi sprzedaży hurtowej świadczone online w za-
kresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej 
świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie futer, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkanina-
mi, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony 
internetowe.

(210) 482121 (220) 2018 02 07
(731) GINTER EDYTA SALON FRYZJERSKI EDYTA,  

Piotrków Trybunalski
(540) BARBER SHOP Edyta SHAVES & TRIMS

(531) 26.05.14, 02.09.12, 24.15.02, 24.17.01, 27.05.01
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, usługi polegają-
ce na gromadzeniu i udostępnianiu klientom kosmetyków, 
środków perfumeryjnych, środków do pielęgnacji włosów 
i paznokci różnych firm w celu ich obejrzenia, zapoznania 
się z ich właściwościami i nabycia, prowadzenia salonów 
piękności, prowadzenia salonów fryzjerskich, prowadzenia 
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salonów kosmetycznych, 44 usługi fryzjerskie, usługi kosme-
tyczne, usługi fizykoterapii, usługi pielęgnacji ciała, solarium, 
zabiegi błotne wyszczuplające, modelujące, usługi dotyczą-
ce tipsów, akryli, żelów.

(210) 482126 (220) 2018 02 07
(731) Fyrklövern AB, Malmö, SE
(540) Polska 100 by Fyrklövern
(510), (511) 8 sztućce, 16 rysunki, odbitki graficzne, 21 szkło 
[naczynia] i porcelana.

(210) 482130 (220) 2018 02 07
(731) SZATKOWSKI DAMIAN, Sobolewo
(540) HUNTER’S LAND

(531) 24.03.07, 03.01.04, 01.01.03, 27.05.01
(510), (511) 31 pokarm dla zwierząt domowych, karmy i pa-
sze dla zwierząt.

(210) 482133 (220) 2018 02 07
(731) PAPIEROK PIOTR JAN WWP PIOTR PAPIEROK, 

Warszawa
(540) ELVELO

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież dla kolarzy.

(210) 482134 (220) 2018 02 07
(731) CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ, 

Grójec
(540) MAC MIX
(510), (511) 30 drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], 
cukierki, słodycze [cukierki], karmelki [cukierki], nielecznicze 
cukierki, wyroby cukiernicze, tabletki [wyroby cukiernicze], 
pastylki [niemedyczne wyroby cukiernicze], nielecznicze sło-
dycze [wyroby cukiernicze], cukierki, batony i guma do żucia, 
cukierki inne niż do celów medycznych, nielecznicze wyroby 
cukiernicze w postaci pastylek, wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, cukierki miętowe [inne niż do celów lecz-
niczych], cukierek odświeżający oddech [słodycze] inny niż 
do celów farmaceutycznych, pastylki miętowe [wyroby cu-
kiernicze], inne niż do celów leczniczych.

(210) 482139 (220) 2018 02 07
(731) FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie

(540) ULTRAGRIP
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety w formie 
tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, ma-
ści, żeli, środki zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów 
leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych, 
preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty 
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspo-
magające leczenie, witaminy same lub w połączeniach 
wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów far-
maceutycznych, preparaty farmaceutyczne, korzenie lekar-
skie, środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia roślin-
nego, preparaty biologiczne do celów medycznych, wyroby 
medyczne do celów leczniczych, wyroby medyczne, leki.

(210) 482142 (220) 2018 02 07
(731) MEDICARE-GALENICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) ALLECCO
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty chirurgiczne, medycz-
ne, stomatologiczne i weterynaryjne, sztuczne kończyny, 
oczy i zęby, materiały do zszywania ran, bandaże gipsowane, 
butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, 
igły do celów medycznych, inhalatory, aparaty i instrumenty 
medyczne, ściągarki do odciągania mleka z piersi, prezerwa-
tywy, igły do zszywania, materiały do zszywania - aparatu-
ra i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne 
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały 
do zszywania stosowane w chirurgii, zamknięcia do butelek 
do karmienia, smoczki oraz smoczki do butelek do karmienia, 
gryzaki dla niemowląt, ściągarki mleka, aparaty do karmienia 
piersią, irygatory do celów medycznych, łyżki i pojemniki 
do podawania leków, kroplomierze do celów medycznych, 
worki na lód do celów medycznych, strzykawki do celów 
medycznych, igły do strzykawek, termometry do celów me-
dycznych, cewniki, bańki lekarskie, środki antykoncepcyjne 
nie chemiczne, aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego, ar-
tykuły ortopedyczne, w tym wkładki ortopedyczne, bandaże 
elastyczne, bandaże usztywniające elastyczne, nakolanniki 
ortopedyczne, ochraniacze na palce do celów medycznych, 
rękawice do celów medycznych, rękawice do masażu, przy-
rządy do masażu kosmetycznego, pończochy przeciw żyla-
kom, pasy przepuklinowe, podkładki zapobiegające odleży-
nom, rozpylacze do celów medycznych, 35 usługi z zakresu 
reklamy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów umoż-
liwiające klientom dogodne ich oglądanie i dokonywanie 
zakupu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, usługi 
w zakresie handlu detalicznego i hurtowego środkami far-
maceutycznymi, lekami, paralekami, leczniczymi herbatkami 
ziołowymi, preparatami do odchudzania, kosmetykami lecz-
niczymi, środkami i produktami do pielęgnacji zębów oraz 
jamy ustnej, szamponami leczniczymi, produktami zielarski-
mi, materiałami opatrunkowymi, środkami dezynfekcyjnymi, 
drobnym sprzętem medycznym, artykułami do pielęgnacji 
ciała i higieny ciała, artykułami kosmetycznymi, artykułami 
ortopedycznymi, w tym: bandaże elastyczne, bandaże orto-
pedyczne na stawy, bandaże gipsowe, bandaże usztywnia-
jące ortopedyczne, pasy ciążowe, gorsety brzuszne, gorsety 
do celów leczniczych, końcówki kul inwalidzkich, kule inwa-
lidzkie, nakolanniki ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, 
pasy ortopedyczne, wkładki do butów przeciw płaskostopiu, 
wkładki ortopedyczne, organizowanie konkursów, targów 
i wystaw w celach reklamowych i handlowych, publikowa-
nie tekstów reklamowych, doradztwo w zakresie prowa-
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dzenia działalności gospodarczej, usługi reklamowe, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowej, działalność punktów 
sprzedaży wysyłkowej, kompilacje informacji w komputero-
wych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie pli-
kami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie 
informacji do baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, sprzedaż towarów za po-
mocą sieci komputerowej, usługi związane z przedstawiciel-
stwem firm farmaceutycznych i firm zajmujących się analizą 
kliniczną, prowadzenie akcji promowania zdrowia i działań 
prozdrowotnych, usługi związane z prowadzeniem aptek.

(210) 482143 (220) 2018 02 07
(731) MEDICARE-GALENICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) APTEKA INTERNETOWA @llecco

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.17
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty chirurgiczne, medycz-
ne, stomatologiczne i weterynaryjne, sztuczne kończyny, 
oczy i zęby, materiały do zszywania ran, bandaże gipsowane, 
butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, 
igły do celów medycznych, inhalatory, aparaty i instrumenty 
medyczne, ściągarki do odciągania mleka z piersi, prezerwa-
tywy, igły do zszywania, materiały do zszywania - aparatu-
ra i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne 
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały 
do zszywania stosowane w chirurgii, zamknięcia do butelek 
do karmienia, smoczki oraz smoczki do butelek do karmienia, 
gryzaki dla niemowląt, ściągarki mleka, aparaty do karmienia 
piersią, irygatory do celów medycznych, łyżki i pojemniki 
do podawania leków, kroplomierze do celów medycznych, 
worki na lód do celów medycznych, strzykawki do celów 
medycznych, igły do strzykawek, termometry do celów me-
dycznych, cewniki, bańki lekarskie, środki antykoncepcyjne 
nie chemiczne, aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego, ar-
tykuły ortopedyczne, w tym wkładki ortopedyczne, bandaże 
elastyczne, bandaże usztywniające elastyczne, nakolanniki 
ortopedyczne, ochraniacze na palce do celów medycznych, 
rękawice do celów medycznych, rękawice do masażu, przy-
rządy do masażu kosmetycznego, pończochy przeciw żyla-
kom, pasy przepuklinowe, podkładki zapobiegające odleży-
nom, rozpylacze do celów medycznych, 35 usługi z zakresu 
reklamy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów umoż-
liwiające klientom dogodne ich oglądanie i dokonywanie 
zakupu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, usługi 
w zakresie handlu detalicznego i hurtowego środkami far-
maceutycznymi, lekami, paralekami, leczniczymi herbatkami 
ziołowymi, preparatami do odchudzania, kosmetykami lecz-
niczymi, środkami i produktami do pielęgnacji zębów oraz 
jamy ustnej, szamponami leczniczymi, produktami zielarski-
mi, materiałami opatrunkowymi, środkami dezynfekcyjnymi, 
drobnym sprzętem medycznym, artykułami do pielęgnacji 
ciała i higieny ciała, artykułami kosmetycznymi, artykułami 
ortopedycznymi, w tym: bandaże elastyczne, bandaże orto-
pedyczne na stawy, bandaże gipsowe, bandaże usztywnia-
jące ortopedyczne, pasy ciążowe, gorsety brzuszne, gorsety 
do celów leczniczych, końcówki kul inwalidzkich, kule inwa-
lidzkie, nakolanniki ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, 
pasy ortopedyczne, wkładki do butów przeciw płaskostopiu, 
wkładki ortopedyczne, organizowanie konkursów, targów 

i wystaw w celach reklamowych i handlowych, publikowa-
nie tekstów reklamowych, doradztwo w zakresie prowa-
dzenia działalności gospodarczej, usługi reklamowe, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowej, działalność punktów 
sprzedaży wysyłkowej, kompilacje informacji w komputero-
wych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie pli-
kami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie 
informacji do baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, sprzedaż towarów za po-
mocą sieci komputerowej, usługi związane z przedstawiciel-
stwem firm farmaceutycznych i firm zajmujących się analizą 
kliniczną, prowadzenie akcji promowania zdrowia i działań 
prozdrowotnych, usługi związane z prowadzeniem aptek.

(210) 482147 (220) 2018 02 07
(731) KŁOSIŃSKI WOJCIECH METAL-KŁOS, Iwiny
(540) palisada.pl PRODUCENT OGRODZEŃ

(531) 07.15.22, 24.15.03, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe.

(210) 482159 (220) 2018 02 08
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) DZIKI
(510), (511) 29 batoniki na bazie orzechów będące zamien-
nikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamien-
nikami posiłków, batony organiczne na bazie orzechów 
i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów, chipsy owo-
cowe, dipy, desery na bazie sztucznego mleka, oliwa z oliwek 
z pierwszego tłoczenia, gotowe dania warzywne, koncentra-
ty zup, masło, masło klarowane, mieszanki owoców i orze-
chów, mieszanki owoców suszonych, oleje i tłuszcze jadalne, 
przekąski na bazie sera, przekąski na bazie soi, sałatki gotowe, 
30 przyprawy spożywcze, kasze spożywcze, lody spożywcze, 
wafelki [artykuły spożywcze], ciastka owsiane spożywcze, 
herbatniki owsiane spożywcze, artykuły spożywcze ze zbóż, 
jogurt mrożony [lody spożywcze], batony spożywcze na ba-
zie zbóż, przetwory spożywcze na bazie ziaren, mieszanki 
do nadzienia esencje spożywcze, gotowe produkty spo-
żywcze w postaci sosów, produkty spożywcze wytwarzane 
ze słodzików do przyrządzania deserów, lód, lody spożyw-
cze, mrożone jogurty i sorbety, mieszanki spożywcze składa-
jące się z płatków zbożowych i suszonych owoców, czekola-
dowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych 
lub warzyw, przyprawy spożywcze składające się głównie 
z ketchupu i salsy, mieszanki mąki, koncentrat mąki do żyw-
ności, sosy, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej nastę-
pujących produktów: batoników na bazie orzechów będą-
cych zamiennikami posiłków, batoników na bazie owoców 
będących zamiennikami posiłków, batonów organicznych 
na bazie orzechów i ziaren, batonów spożywczych na ba-
zie orzechów, chipsy owocowych, dipów, deserów na bazie 
sztucznego mleka, oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, 
gotowych dań warzywnych, koncentratów zup, masła, ma-
sła klarowanego, mieszanek owoców i orzechów, mieszanek 
owoców suszonych, olejów i tłuszczy jadalnych, przekąsek 
na bazie sera, przekąsek na bazie soi, sałatek gotowych. przy-
praw spożywczych, kasz spożywczych, lodów spożywczych, 
wafelków [artykuły spożywcze], ciastek owsianych spożyw-
czych, herbatników owsianych spożywczych, artykułów 
spożywczych ze zbóż, jogurtów mrożonych, batonów spo-
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żywczych na bazie zbóż, przetworów spożywczych na bazie 
ziaren, mieszanek do nadzienia. esencji spożywczych, goto-
wych produktów spożywczych w postaci sosów, produktów 
spożywcze wytwarzanych ze słodzików do przyrządzania 
deserów, lodów spożywczych. mrożonych jogurtów i sorbe-
tów, mieszanek spożywczych składające się z płatków zbożo-
wych i suszonych owoców, czekoladowe napoje spożywcze 
nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, przypraw 
spożywczych składających się głównie z ketchupu i salsy, 
mieszanek mąki, koncentratów mąki do żywności.

(210) 482163 (220) 2018 02 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO OLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SUN RISE
(510), (511) 25 odzież, obuwie.

(210) 482171 (220) 2018 02 08
(731) FUN LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AIRO ACTIVE PARK

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje 
komputerowe do pobrania, gry komputerowe, oprogramo-
wanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 25 odzież, odzież 
dziecięca, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, ar-
tykuły odzieżowe w stylu sportowym, nakrycia głowy, skar-
petki, 28 trampoliny, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły 
do zabawy dla dzieci, 41 rozrywka w postaci parków tema-
tycznych i parków rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, 
organizowanie imprez sportowych i rozrywkowych, organi-
zowanie imprez rekreacyjnych, usługi parków rekreacyjnych, 
usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi spor-
towe i w zakresie fitnessu, świadczenie usług rozrywkowych 
dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach roz-
rywki, szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych 
i dzieci, szkolenia w zakresie zajęć sportowych.

(210) 482175 (220) 2018 02 08
(731) FUN LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AIRO FUN PARK SPACE KIDS

(531) 29.01.15, 01.13.10, 27.05.01, 01.01.05
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje 
komputerowe do pobrania, gry komputerowe, oprogramo-
wanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, animacje kom-
puterowe, 16 książki dla dzieci, komiksy, 25 odzież, odzież 
dziecięca, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, 
artykuły odzieżowe w stylu sportowym, nakrycia głowy, 
skarpetki, 28 trampoliny, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły 
do zabawy dla dzieci, zabawki dla dzieci, 30 słodycze, napoje, 
przekąski, 41 rozrywka w postaci parków tematycznych i par-
ków rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, organizowanie 
imprez sportowych i rozrywkowych, organizowanie imprez 
rekreacyjnych, usługi parków rekreacyjnych, usługi parków 
tematycznych i parków rozrywki, usługi sportowe i w za-
kresie fitnessu, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, 
udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, usługi 
edukacyjne świadczone dla dzieci, szkolenia w zakresie kul-
tury fizycznej dla dorosłych i dzieci.

(210) 482179 (220) 2018 02 08
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) LOKOMIN
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, 
preparaty farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety 
do użytku medycznego, suplementy diety do użytku die-
tetycznego, produkty farmaceutyczne zawierające komplet 
witamin i minerałów, preparaty farmaceutyczne i dietetycz-
ne pomagające zapobiegać uczuciu dyskomfortu podczas 
podróży.

(210) 482190 (220) 2018 02 08
(731) JABŁOŃSKA MAGDALENA SPIRITUS MOVENS, 

Warszawa
(540) SPIRITUS MOVENS
(510), (511) 35 projektowanie materiałów reklamowych, 
projektowanie logo reklamowych, usługi w zakresie tworze-
nia marki, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, doradz-
two związane z rozwojem wizerunku firmy, 42 planowanie 
projektu, doradztwo projektowe, usługi projektowania, pro-
jektowanie wizualne, projektowanie wzorów, projektowanie 
form, projektowanie opakowań, projektowanie graficzne, 
projektowanie techniczne, projektowanie produktów, anali-
zy wykonalności projektu, analiza projektu produktu, ocena 
projektu produktu, opracowywanie projektów technicz-
nych, usługi projektów graficznych, planowanie projektów 
technicznych, projektowanie nowych produktów, badania 
dotyczące projektowania, usługi opracowywania projek-
tów technicznych, usługi projektowania dotyczące znaków, 
usługi w zakresie projektowania, usługi projektowania na za-
mówienie, przygotowywanie badań dotyczących analizy 
projektu, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, 
usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi konsulta-
cyjne w zakresie projektowania, projektowanie szkła i pro-
duktów szklanych, usługi w zakresie projektowania marki, 
usługi projektowania związane z opakowaniami, usługi 
technologiczne w zakresie projektowania, wzornictwo prze-
mysłowe i projektowanie graficzne, usługi w zakresie pro-
jektowania produktów, projektowanie i testowanie nowych 
produktów, projektowanie i opracowywanie produktów 
konsumenckich, projektowanie opakowań na rzecz osób 
trzecich, projektowanie opakowań i materiałów do pakowa-
nia, projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, 
projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania no-
wych produktów, projektowanie grafiki i barw firmowych 
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dla potrzeb tożsamości firm, usługi w zakresie doradztwa 
technologicznego, doradztwo w zakresie projektów techno-
logicznych, projektowanie techniczne i doradztwo, doradz-
two techniczne w zakresie produkcji, doradztwo techniczne 
związane z projektowaniem, wzornictwo i opracowywanie 
produktów.

(210) 482220 (220) 2018 02 09
(731) ALLDENTPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) AllDenTPharm PARTNER GODNY ZAUFANIA

(531) 03.11.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa materia-
łów i urządzeń stosowanych w technice dentystycznej 
i stomatologii.

(210) 482221 (220) 2018 02 09
(731) BROS. CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) XKANTOR.COM

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, bankowość, usługi prze-
chowywania danych i informacji profilowej o kliencie oraz 
związane z tym usługi łączenia oraz dostępu, rozliczeń oraz 
przenoszenia funduszy w zakresie kart płatniczych, usługi 
przetwarzania płatności elektronicznych, usługi uwierzytel-
niania i weryfikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany pie-
niędzy, zabezpieczanie elektronicznych transakcji pieniężnych 
i elektronicznych przekazów pieniężnych przez publiczne 
sieci komputerowe w celu ułatwienia handlu elektronicznego, 
elektroniczny transfer funduszy, zapewnienie informacji finan-
sowych, w tym danych i sprawozdań o kartach kredytowych 
i debetowych, zarządzanie zapisami finansowymi, usługi elek-
tronicznego transferu funduszy pieniędzy i wymiany walut, 
usługi wyceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla osób 
trzecich w zakresie kredytów konsumenckich, rozpowszech-
nianie informacji finansowych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, finansowa analiza i konsultacje, usługi 
ubezpieczeniowe, operacje finansowe, operacje bankowe, 
usługi kredytowe, sługi rozliczeń finansowych i autoryzacji 
finansowej w związku z przetwarzaniem transakcji zapłaty, 
weryfikacja informacji finansowych, utrzymywanie zapisów 
finansowych, usługi elektronicznego transferu funduszy i wy-
miany walut, usługi zdalnej płatności, usługi elektronicznego 
portfela o zapisanej wartości, świadczenie usług elektronicz-
nego transferu funduszy i walut, usługi płatności elektronicz-
nych, usługi przedpłaconych kart telefonicznych, usługi wykła-
dania gotówki, oraz usługi autoryzacji i rozliczania transakcji, 
bankowość internetowa, usługi finansowe świadczone przez 
telefon oraz środkami światowej sieci komputerowej lub przez 
Internet, clearing i uzgadnianie transakcji finansowych za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, różnorodne usłu-
gi w zakresie obsługi płatności i usługi finansowe, włączając 
obsługę kart kredytowych i transmisję rachunków oraz płat-
ności z nimi związanych, w/w usługi świadczone za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej.

(210) 482229 (220) 2018 02 09
(731) CERTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SONAR by CERTES

(531) 17.05.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja zawodowa dorosłych i kształcenie 
w zakresie budowania proaktywnej relacji z klientem, zarzą-
dzania sprzedażą konsultatywną, doradztwo szkoleniowe 
i edukacyjne w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabyw-
czych konsumentów świadczone za pomocą danych senso-
rycznych, jakościowych i ilościowych.

(210) 482233 (220) 2018 02 09
(731) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łosice

(540) Prohibicja Vodka
(510), (511) 33 napoje spirytusowe, napoje alkoholowe, 
wódki, okowity, destylaty.

(210) 482240 (220) 2018 02 06
(731) NAKIELNY WITOLD, Kraków
(540) LODY EVERYBODY
(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do lodów 
spożywczych, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub 
sztuczny, słodycze, mrożony jogurt (lody spożywcze), musy 
czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy), 43 ka-
wiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem.

(210) 482241 (220) 2018 02 06
(731) NAKIELNY WITOLD, Kraków
(540) NK NIERUCHOMOŚCI

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 agencje mieszkaniowe, administrowanie 
nieruchomościami, wynajem i dzierżawa nieruchomości, 
wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynaj-
mowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, wycena majątku nieruchomego, 43 bary 
szybkiej obsługi, biura zakwaterowania, kafeterie, kawiarnie, 
pensjonaty, restauracje, rezerwacje kwater na pobyt czaso-
wy, stołówki, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedze-
nia, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy.

(210) 482243 (220) 2018 02 10
(731) KLUB STRZELECKI DEFENDU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) KLUB DEFENDU STRZELECKI

(531) 23.03.13, 27.05.01
(510), (511) 41 zajęcia sportowe i rekreacyjne, usługi klubów 
sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi 
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, prowadzenie szkół 
sztuk walki, prowadzenie treningów sztuk walki, szkolenia 
z samoobrony, technik interwencyjnych, strzelectwa, do-
radztwo w zakresie strzelectwa, działalność związana z edu-
kacją w zakresie sportów strzeleckich, edukacja w zakresie 
sportów strzeleckich, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na potrzeby strzelnic, wypożyczanie sprzętu sportowego.

(210) 482244 (220) 2018 02 10
(731) JONIEC-BIENIEK ANNA, Tychy
(540) Mama bez recepty
(510), (511) 9 ebooki, edukacyjne materiały na zajęcia 
do pobrania, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, 
nagrane filmy, nagrania audio i wideo, nagrania multime-
dialne, podcasty, publikacje elektroniczne, 16 książki edu-
kacyjne, książki niebeletrystyczne, poradniki [podręczniki], 
przewodniki, materiały drukowane, publikacje promocyjne, 
publikacje drukowane, drukowane materiały szkoleniowe, 
drukowane ulotki informacyjne, afisze, plakaty, 35 dystrybu-
cja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, usługi reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 usługi edu-
kacyjne i szkoleniowe, nauczanie, dostarczanie informacji 
edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, publi-
kowanie książek edukacyjnych, pisanie i publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji  
on-line, publikacja materiałów dostępnych za pośrednic-
twem baz danych lub Internetu, publikowanie drogą elek-
troniczną, szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, orga-
nizowanie webinariów, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie wykładów.

(210) 482246 (220) 2018 02 10
(731) FRANC-TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) dekoria

(531) 05.05.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 11 lampy, lampy elektryczne, lampy oświetlenio-
we, oświetlenie sufitowe, żarówki, abażury do lamp, stelaże 
do abażurów, klosze do lamp, oprawki do lamp elektrycz-
nych, osłony do lamp, zawieszenia do lamp, latarki, lampio-
ny, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampki 
elektryczne na choinkę, świetlne ozdoby choinkowe, węże 

świetlne, świeczniki, żyrandole, systemy oświetleniowe, 
20 meble, meble tapicerowane, elementy i akcesoria do me-
bli, nie z metalu, lustra, ramy do obrazów i fotografii, akceso-
ria ruchome (dekoracje) do wyposażania wnętrz, w szczegól-
ności skrzynie, walizki i szkatułki, skrzynki na kwiaty, figurki 
z drewna, ratanu, wosku, gipsu lub z tworzyw sztucznych, 
stojaki na butelki, stojaki do celów prezentacji, stojaki na ga-
zety, stojaki na parasole, stojaki na talerze, ścianki przenośne, 
wieszaki na odzież, haki i szyny do zasłon, rolki i kółka do za-
słon, zasłony bambusowe i zasłony dekoracyjne z koralików, 
poduszki siedziska, poduszki, pościel, 24 bielizna domowa, 
bielizna pościelowa, bielizna kąpielowa, obrusy, serwety 
i serwetki tekstylne, bieżniki stołowe, podkładki z tkanin, 
firany, kotary, rolety materiałowe, zasłony z surowców włó-
kienniczych lub tworzyw sztucznych, narzuty i pokrowce 
na meble, tkaniny, tkaniny obiciowe, dekoracyjne poszew-
ki na poduszki, 27 dywany, dywaniki, chodniki, wykładziny 
podłogowe, tapety, draperie (nietekstylne), 35 usługi sprze-
daży w hurtowniach, sklepach oraz za pośrednictwem inter-
netu artykułów wyposażenia wnętrz, w szczególności mebli, 
artykułów oświetleniowych, artykułów dekoracyjnych, tka-
nin, bielizny domowej, bielizny pościelowej, artykułów wy-
posażeniowych do okien, narzut, pledów i nakryć, artykułów 
gospodarstwa domowego, pojemników do gospodarstwa 
domowego, przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych 
ze szkła, porcelany i ceramiki, luster, obrazów i plakatów, 
rzeźb i statuetek, 42 usługi stylizacji i wzornictwa przemysło-
wego, doradztwo techniczne w zakresie materiałów i tech-
nologii do dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projektowania, 
aranżacji i dekoracji wnętrz zwłaszcza otworów okiennych 
i balkonowych, wnęk, pokoi stołowych i dziecięcych oraz 
sypialni.

(210) 482256 (220) 2018 02 11
(731) ALBERCIŃSKI ZDZISŁAW ENERGO, Kwidzyn
(540) ALBERT 1967 TRADYCJA OD LAT

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 wyroby mięsne, mięso gotowane, mięso 
świeże, mięso wędzone, mięso i wędliny, 33 wino, wino 
czerwone, nalewki, wino owocowe, 35 sprzedaż wędlin 
i wyrobów mięsnych, mięsa wędzonego, nalewek, wina 
owocowego.

(210) 482448 (220) 2018 02 16
(731) MACIĄGA MARIUSZ PETROSTAR, Warszawa
(540) PETROSTAR
(510), (511) 4 olej napędowy, oleje ciężkie, olej łańcuchowy, 
oleje lekkie, oleje okrętowe, oleje przekładniowe, oleje sepa-
racyjne, oleje syntetyczne, oleje mineralne, oleje techniczne, 
techniczne oleje, oleje amortyzujące, oleje samochodowe, 
olej rycynowy [niejadalny], oleje do turbosprężarek, substan-
cje przeciwzatarciowe [oleje], oleje do turbin, mineralne oleje 
smarowe, środki przeciwprzyczepne [oleje], oleje do smaro-
wania, oleje do farb, oleje do smarowania, oleje przemysłowe 
będące olejami do hartowania, oleje stosowane jako dodatki 
do olejów opałowych, oleje utwardzone [oleje uwodornio-
ne do użytku przemysłowego], oleje wysokooczyszczone 
do silników, oleje oczyszczone do silników, oleje syntetycz-
ne do sprężarek, oleje do silników samochodowych, oleje 



86 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT12/2018

zawierające dodatki antykorozyjne, oleje smarujące do kół, 
syntetyczne oleje do smarowania, oleje do konserwacji mu-
rów, oleje do konserwacji skór, smary w postaci olejów, sma-
ry na bazie olejów, oleje smarujące do urządzeń.

(210) 482450 (220) 2018 02 16
(731) CONPERIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Leszno

(540) CONPERIO L4

(531) 16.03.17, 27.05.05, 27.07.11, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprawdzania zwolnień le-
karskich, audyt absencji chorobowej.

(210) 482451 (220) 2018 02 16
(731) FLEKSOGRAF STUDIO PREPRESS M. MALENGOWSKA 

K. MALENGOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Swarzędz
(540) FLEKSOGRAF studio prepress

(531) 03.09.01, 03.09.13, 03.09.24, 26.01.01, 26.04.06, 26.04.10, 
26.04.12, 27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 7 matryce do druku fleksograficznego, matryce 
fotopolimerowe do druku fleksograficznego, matryce ela-
stomerowe do druku fleksograficznego, klisze do druku flek-
sograficznego, tuleje do druku fleksograficznego, 40 usługi 
produkcji matryc do druku fleksograficznego, usługi pro-
dukcji klisz do druku fleksograficznego, usługi produkcji tulei 
do druku fleksograficznego, drukowanie, usługi druku flek-
sograficznego, doradztwo w zakresie druku fleksograficzne-
go, 42 projektowanie opakowań, projektowanie materiałów 
drukowanych, usługi w zakresie grafiki komputerowej, do-
radztwo w zakresie projektowania opakowań, projektowania 
materiałów drukowanych i grafiki komputerowej, doradztwo 
techniczne, w szczególności w zakresie farb do druku flekso-
graficznego, matryc, klisz do druku fleksograficznego, urzą-
dzeń do druku fleksograficznego.

(210) 482457 (220) 2018 02 16
(731) SEBASTIANOWICZ DANIEL SEBA, Bezrzecze
(540) NEOX RACING

(531) 21.01.11, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, fotele biurowe i ergonomiczne.

(210) 482486 (220) 2018 02 18
(731) SUK ANETA HOTOK, Czarna
(540) HOTOK
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna słodyczy, na-
poi, żywności, produktów spożywczych, 43 bary, restauracje, 
snack-bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, usługi baro-
we, usługi barów kawowych, usługi restauracyjne, oferowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, restauracje 
dla turystów.

(210) 482503 (220) 2018 02 19
(731) SZAŁA JAN, Poznań
(540) BROWAR SZAŁPIW

(531) 04.03.01, 09.01.07, 09.01.10, 24.01.05, 24.01.09, 26.04.02, 
26.04.04, 27.05.05

(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, barley wine [piwo], 
brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wy-
twarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, 
napoje bezalkoholowe.

(210) 482506 (220) 2018 02 19
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) FLOSTRUM
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
do użytku dietetycznego, probiotyki (suplementy), pro-
biotyczne preparaty bakteryjne do użytku medycznego, 
preparaty probiotyczne do celów medycznych pomaga-
jące w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie 
trawiennym.

(210) 482762 (220) 2018 02 26
(731) SPIN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) wheelstair

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 07.03.15
(510), (511) 10 urządzenia wspomagające przystosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, 12 urządzenia służące 
do poruszania się, 41 usługi związane z wszelkimi formami 
edukacji.
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WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 478149, 480204, 480635, 480808, 480817, 480851, 481640, 482020, 482026, 482028, 482030, 482038, 482046, 
482047, 482060, 482062, 482063

2 481737

3 473820, 477698, 480003, 480429, 480440, 480442, 480445, 480452, 480722, 480726, 480727, 481415, 481555, 
481959, 482056, 482057, 482097

4 481551, 481737, 482020, 482026, 482028, 482030, 482038, 482046, 482047, 482060, 482062, 482063, 482448

5 477698, 478986, 478987, 480003, 480429, 480722, 480808, 480817, 480822, 480833, 480834, 480837, 480851, 
480855, 480862, 480864, 480871, 480881, 480991, 481415, 481422, 481425, 481772, 482139, 482179, 482506

6 473937, 478149, 480693, 480747, 481737, 482037, 482039, 482147

7 478149, 480533, 480693, 480747, 480814, 481826, 482037, 482039, 482451

8 481737, 482126

9 455346, 463963, 478149, 479591, 479592, 480068, 480383, 480391, 480392, 480393, 480396, 480529, 480593, 
480650, 480651, 480693, 480772, 480876, 480979, 481290, 481737, 482171, 482175, 482244

10 479812, 479820, 480429, 480743, 480745, 480772, 480979, 481422, 482142, 482143, 482762

11 478149, 480772, 480979, 482246

12 480383, 480937, 481375, 481376, 482762

13 481737

14 480772, 482053, 482097

16 463963, 478210, 480204, 480391, 480392, 480393, 480396, 480482, 480593, 481406, 481571, 481590, 482044, 
482045, 482126, 482175, 482244

17 478149, 480204, 480979

18 479295, 480069, 480441, 480446, 480453, 480454, 480484, 480753, 480811

19 473937, 478149, 479583, 480204, 480461, 481950

20 480539, 481737, 482246, 482457

21 473820, 476316, 480772, 480979, 482057, 482126

22 480446, 480449, 480454, 480457, 480459

24 482097, 482246

25 463963, 478878, 480069, 480402, 480484, 480518, 480630, 480693, 480735, 480748, 480753, 480811, 480930, 
480979, 481571, 482097, 482133, 482163, 482171, 482175

26 481317

27 481837, 482246

28 478210, 480799, 480800, 480815, 481290, 481352, 481571, 482171, 482175

29 477817, 477818, 479023, 479843, 480441, 480446, 480449, 480453, 480454, 480457, 480459, 480536, 480716, 
480855, 480862, 481304, 481551, 481772, 482008, 482012, 482015, 482058, 482159, 482256

30 477698, 479023, 480447, 480536, 480716, 480739, 480855, 480862, 481289, 481772, 481971, 482012, 482015, 
482134, 482159, 482175, 482240

31 479023, 480449, 480457, 480459, 480720, 482130

32 477937, 477941, 478273, 479023, 480716, 480924, 481772, 482503

33 478555, 479208, 480736, 482233, 482256

34 480736
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35 455346, 463963, 477931, 477937, 477941, 478271, 478979, 479023, 479591, 479592, 479734, 479843, 480003, 
480068, 480069, 480174, 480383, 480391, 480392, 480393, 480396, 480434, 480461, 480482, 480484, 480485, 
480529, 480539, 480593, 480635, 480694, 480716, 480726, 480727, 480735, 480736, 480764, 480808, 480817, 
480876, 480930, 480937, 480938, 481290, 481292, 481317, 481375, 481376, 481431, 481553, 481640, 481690, 
481691, 481737, 481837, 481950, 481959, 482008, 482012, 482015, 482044, 482045, 482048, 482053, 482059, 
482083, 482084, 482085, 482088, 482089, 482090, 482095, 482097, 482119, 482121, 482142, 482143, 482159, 
482190, 482220, 482244, 482246, 482256, 482450, 482486

36 479734, 480391, 480392, 480393, 480396, 480543, 480876, 480933, 480934, 480935, 482044, 482045, 482048, 
482221, 482241

37 478149, 479591, 479592, 480383, 480647, 480694, 480751, 481366, 481375, 481376, 481690, 481691, 482037, 
482039, 482044, 482045

38 455346, 463963, 480068, 480434, 480482, 480593, 482083, 482084, 482085, 482088, 482089, 482090, 482095

39 478149, 478271, 479103, 479591, 479592, 480391, 480392, 480393, 480396, 480635, 480903, 480937, 481375, 
481376, 481564, 481640

40 463963, 478149, 481786, 482037, 482039, 482053, 482451

41 455346, 463963, 475055, 477133, 477706, 477931, 479103, 480003, 480068, 480365, 480391, 480392, 480393, 
480396, 480434, 480485, 480491, 480533, 480539, 480593, 480799, 480800, 480815, 480876, 480915, 481290, 
481292, 481352, 481554, 481571, 482083, 482084, 482085, 482088, 482089, 482090, 482095, 482108, 482171, 
482175, 482229, 482243, 482244, 482762

42 455346, 473937, 478149, 478271, 479591, 479592, 480068, 480174, 480204, 480383, 480434, 480482, 480539, 
480593, 480647, 480694, 480749, 480876, 480938, 481449, 481640, 482037, 482039, 482048, 482190, 482246, 
482451

43 477133, 479103, 479843, 480491, 480716, 480799, 480800, 480815, 481352, 481431, 481447, 481561, 482108, 
482240, 482241, 482486

44 479812, 479820, 480003, 480534, 480757, 480836, 481564, 481640, 482121

45 463963, 479591, 479592, 479734, 480068, 480434, 480482, 480933, 480934, 480935
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#kukuing 482059

220 LUXURY nowy wymiar podłogi 479583

4 MED MARFOUR.COM.PL 481422

A CHMIELOLOGIA 480924

A&M-KOM 480461

AA Jelly Mask 481415

ActiBPF 480429

AGAT MOTO 480937

Aidee 480871

AIRO ACTIVE PARK 482171

AIRO FUN PARK SPACE KIDS 482175

ALBERT 1967 TRADYCJA OD LAT 482256

ALDOS 481837

AlgoHum 480808

AllDenTPharm PARTNER GODNY ZAUFANIA 482220

ALLECCO 482142

Alpi 482012

AMB GRUPA 478979

AMIVAL 478986

AMIVALD 478987

APTEKA INTERNETOWA @llecco 482143

AS W KINIE 482089

Asphaltwerk 482037

B BELLATOR 481690

B 481691

BAR TAURUS 481561

BARBER SHOP Edyta SHAVES & TRIMS 482121

Basia Basia 482015

Betonwerk 482039

BI BA VODKA 479208

Bieszczadzkie Miody 480739

bigman blue new b.m. BIGMAN 480402

biokur 481959

Body KILLER FITNESS 481292

BONE YARD 480748

BOOTY KILLER 481290

bracia DOBROWOLSCY z dumą polecają 482008

BROWAR SZAŁPIW 482503

CADmost 480938

camry 480772

CD 480811

Centrum Podologiczne 480003

CHRUPTO 481304

CODZIENNIE KORZYSTNIE PROMO MARKET 480764

CONPERIO L4 482450

COSSI FULEREN 481555

CPK 480903

dekoria 482246

DENTAL REPUBLIC 480757

Diagnostyka PRO+ 481449

disheson 480445

Dom marzeń 455346

drivebox 479591

drivebox.co 479592

DZIKI 482159

ego 479295

E-GROSZEK JULIUSZ 482060

ELVELO 482133

ENERGO-E 482047

ENERGO-PAL 482046

ENERGO-RET 482063

ENERGUŚ ROLLER COASTER 480815

ENERGY LANDIA 480799

EUROCASH ALKOHOLE 480736

FABRYKA WŁOSA MYMESIS 481317

FAMILY DENTAL CARE 480534

fiprex forte 480722

FLEKSOGRAF studio prepress 482451

FLOSTRUM 482506

FOCENO 481786

FORMULA 481352

FORNO Dl PIETRA 481289

FORTUNA WIĘCEJ Z GRY 477931

FORUM DESIGNU 480539

Frigo Express 478271

Gamatex Fashion Group 482097

GB GRUBA BUŁA 479843

GEMANICUS 481406

GĘŚ POLSKA RASA RODZIMA 480457

GOLDEN PROTEIN 480720

Goldwash 480452

GTIONE 480651

GTX2 480650

HAIR’S BEST FRIEND 473820

herlicht 480442

Hotel Polaris 481447

HOTOK 482486

HumiAgra 480817
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HUNTER’S LAND 482130

Hybridbeam 473937

IMAGERY GYM 479820

IMAGERY REH 479812

INSTAL 1951 478149

ITALIAN MOOD 480930

IVABRES 480834

IVAPIN 480822

IVARES 480833

JASMINE SOARES 480727

kacdoktor 481564

KACZKA POLSKA RASA RODZIMA 480459

KLUB DEFENDU STRZELECKI 482243

KM KANCELARIA MAGNET  
AUDYT DORADZTWO WYCENY 479734

KOLA napój gazowany o smaku KOLA 478273

KOŃ POLSKA RASA RODZIMA 480454

KORD QUINTUPLE PIWO LEŻAKOWANE  
W BECZKACH EKST. 260 BLG. ALK. 12% OBJ.  477941

KORD  477937

Krakowbooking.com  
ONLINE TOUR RESERVATION 479103

KROWA POLSKA RASA RODZIMA 480453

KURA POLSKA RASA RODZIMA 480449

LAB 477133

LINK4 mama 480933

LINK4 mama 480934

LINK4 mama 480935

little Experiments 480915

LODY EVERYBODY 482240

LOKOMIN 482179

look food 479023

LOOPER 480630

lovet 480735

ŁAZUR 482053

M 480365

MAC MIX 482134

Mama bez recepty 482244

MAMABAJA 481553

MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH  
COPERNICUS PRZEDSTAWIA CRAFT  
DISTILLERY BIMBER {Moonshine Vodka}  
MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH  
COPERNICUS 478555

Marszal  480694

MATRIX technology 480533

MAYAN ROLLER COASTER 480800

MELOMAGIA 482085

MELOWEEKEND 482090

METRO-E 482062

METRO-PAL 482038

METRO-RET 482030

mily 480068

miodella 481772

MŁODE WILKI 481571

modnami 480753

Moon Fox CREATIVE AGENCY 480174

moto FACTORY 481375

MPT TAXI 19191 480391

MPT TAXI 19191 480392

MPT TAXI 19191 480396

MPT 480393

my Bath Sense 482057

Mystique 480529

MZN MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI 480543

Najlepiej Razem 480536

najlepiej rokująca stacja 482083

NASZE RARYTASY 482058

NEO TOOLS 480979

NEOX RACING 482457

newonce 481554

NK NIERUCHOMOŚCI 482241

OWCA POLSKA RASA RODZIMA 480446

palisada.pl PRODUCENT OGRODZEŃ 482147

perfrich 480440

PETROSTAR 482448

PINK PLANNING 480485

PLAZA 481425

Polish Jazz 463963

Polska 100 by Fyrklövern 482126

POLSKA BEZGOTÓWKOWA 480876

PORTAL BLOKI PRO 480749

PRO WOMEN 480862

probeton 480751

PROFI AUTO 481376

Prohibicja Vodka 482233

PROVITEROL 480991

PSZCZOŁA POLSKA RASA RODZIMA 480447

radiosun Aurea Pharma 480881

radiosun 480864

RHIZOBIUM 480851

RM ROGOWSKI  
MANUFAKTURA DOBREGO STYLU 1980 480518

ROBOBOX SYSTEM 480814

rockomotywa 482084

Rosikon press 481590

ROSSE LINE 478878
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RYKI SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA od 1926  
CEZAR PREMIUM SER ŻÓŁTY  
BEZ KONSERWANTÓW Od ponad 90 lat  
Spółdzielnia Mleczarska Ryki łączy  
doświadczenie wielu pokoleń mistrzów  
serowarstwa i opracowane przez nich  
unikalne receptury. To sprawia, że SM Ryki  
zaliczana jest dziś do najlepszych polskich  
producentów serów dojrzewających, które  
wyróżniają się niepowtarzalnym smakiem  
i najwyższą jakością. 477818

RYKI SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA od 1926  
CEZAR PREMIUM SER ŻÓŁTY  
BEZ KONSERWANTÓW ŹRÓDŁO WAPNIA 477817

Satisfyer MEN 480745

Satisfyer 480743

SENTEO 481826

SERCE NIE SŁUGA 480434

SHAKE FOR BODY 480726

SIT PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW  
BUDOWLANYCH Zał. 1946 480647

Smacznego WARSZAWO 480716

SMCG SenseMaking CONSULTING GROUP  
Nadajemy sens twojej przyszłości 482048

SMZ 481366

SOLE CIECHOCIŃSKIE 477698

SOL-MASZ 480747

SoloFemme 480069

SONAR by CERTES 482229

SPIRITUS MOVENS 482190

SPSA 477706

SulRock 480204

SUN RISE 482163

symtiver 480837

ŚWIDEREK KOLOR 481971

ŚWINIA POLSKA RASA RODZIMA 480441

T MARS  480693

Taste Of Warsaw 480491

TEAM CONCEPT SPECIAL BUILDINGS 480383

tumieszkamy 482044

tumieszkamy 482045

TURBO-E 482028

TURBO-PAL 482026

TURBO-RET 482020

TVP Kibicuj naszym 480593

Twój dzień z Melo 482095

ULTRAGRIP 482139

UROGEN 480836

VEXY 482056

VILLA omnia 482108

Volcano 480484

WEAPONSHIELD 481737

wheelstair 482762

WOMEN PRO 480855

Wygrana Gwarantowana w Radiu ZET 482088

XKANTOR.COM 482221

XL- ka piękna w rozmiarze XL 482119

YaraVita Brassitel - Raz a dobrze ! 481640

zakotani 480482

ZDROJEWSCY 481950

zdrovo od FERM WOŹNIAK 481551

ZDROWE LOVE 481431

ZOT 480635



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.

627170 MERLIN (2018 02 15) 5
1136643 AnaGain (2018 02 15) 3, 5
1148644 LIPS (2018 01 12) 37
1164936 VitrA (2018 02 06)

CFE: 27.05.01 11, 19, 21, 35
1365928 (2018 01 30)

CFE: 26.13.25 8, 21, 26, 35, 39
1390781 IMOXICATE (2017 10 16, 2017 04 26) 5
1390796 LAMSYSTEMS (2017 10 17)

CFE: 26.04.18, 27.05.22 9, 11, 37
1390809 CALCIMAG (2017 11 28, 

2017 09 12)
3, 5, 32, 35

1390810 WEZOM (2017 11 17) 42
1390856 D-POLLUTION ESSENTIEL (2017 10 23, 2017 04 24)

CFE: 27.05.01 3
1390872 VILLA VERONI (2018 01 03) 33
1390897 Roshen Multi Cake (2017 12 05, 2017 11 15) 30
1390917 Livity LIVE RAW BAR (2017 10 31, 2017 05 19)

CFE: 27.05.10, 29.01.12 30
1390950 (2017 12 05)

CFE: 28.03.00 31
1390992 nirvam (2017 02 10)

CFE: 02.09.01, 27.05.01 9, 16, 35, 38, 39, 41, 45
1391039 LANTANA (2017 12 05) 18
1391054 adiyaro (2017 12 22)

CFE: 03.07.16, 29.01.12 25
1391144 Ledger Vault (2017 11 27, 2017 10 24)

CFE: 24.13.25, 26.04.10, 29.01.13 9, 38, 42
1391172 MORAZORA (2017 09 18) 25
1391182 (2017 11 22)

CFE: 26.07.15, 29.01.02 35, 36
1391226 SACHINO GEORGIAN VALLEYS (2017 10 11, 

2017 05 02)
CFE: 05.07.10, 06.19.07, 25.01.15, 28.05.00, 
29.01.13

33

1391248 sinol (2017 12 27)
CFE: 27.05.10 10

1391263 SINGAO-TEX (2017 11 29) 24, 25
1391291 tinhy (2017 11 08)

CFE: 26.15.01, 27.05.01 17
1391307 KT9262 (2017 12 05)

CFE: 28.03.00 1
1391336 DJ (2017 10 20)

CFE: 04.05.03, 27.05.17 8
1391350 CISTUS PHARMA  

(2017 06 29, 2017 04 24)
3, 5, 10, 35, 42, 44

1391356 VIN-VETINNOVATIONS 
(2017 08 04, 2017 02 17)

3, 5

1391357 (2017 08 08)
CFE: 26.15.01 7

1391358 LOFFREY (2017 07 13, 2017 04 27)
CFE: 27.05.01 11

1391369 EVEREST AYURVEDA (2017 09 11, 2017 04 21)
CFE: 05.03.20, 06.01.02, 
27.05.02, 29.01.13

5, 29, 30, 32, 35

1391399 ZIPP4FIT (2017 09 05, 2017 03 22) 9, 18, 25
1391407 MVE for frottana (2017 09 08, 2017 06 02)

CFE: 03.07.07, 27.05.11 3, 4, 9, 11, 14, 18, 20, 
21, 22, 24, 25, 27, 28

1391425 the fixies (2017 10 06, 2017 05 17)
CFE: 02.09.14, 04.05.05, 
26.04.07, 27.03.15, 
29.01.15

9, 16, 25, 28, 29, 30, 
31, 32, 35, 38, 41

1391461 OxiMag (2017 10 10)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 1, 5

1391477 WORK TOOLS & SERVICE (2017 12 06, 2017 06 09)
CFE: 26.04.02, 26.11.06, 27.05.24, 
29.01.13

7, 37, 42

1391516 (2018 01 12)
CFE: 06.01.02, 26.13.25 39

1391566 (2017 11 22, 2017 06 07)
CFE: 24.17.20 3, 5, 41, 42, 44

1391599 YUMO (2017 09 18) 9
1391655 ONE TWO FUN (2017 08 11, 2017 04 21)

CFE: 05.07.21, 29.01.15 16, 28, 35
1391656 RapidRacking (2017 09 29)

CFE: 26.11.21, 27.05.08, 
29.01.12

6, 7, 8, 9, 12, 16, 19, 
20, 35, 37, 39

1391669 My TAO Community TAO TAPE L’OEIL T-A-O.
COM (2017 11 27)
CFE: 01.15.11, 02.05.24, 20.05.16, 
27.05.09, 29.01.15

18, 25, 35

1391688 (2018 01 04)
CFE: 06.01.02 41

1391724 (2017 12 05)
CFE: 28.03.00 1

1391834 DICE KAYEK (2017 12 06) 9, 14
1391896 W (2017 12 06, 2017 06 09)

CFE: 26.04.02, 26.11.06, 27.05.21, 
29.01.12

7, 37, 42

1391904 Ledger (2017 11 27, 2017 10 17)
CFE: 26.04.01, 26.11.07 9, 35, 38, 42



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 22

1  1391307, 1391461, 1391724 

3  1136643, 1390809, 1390856, 1391350, 1391356, 1391407, 1391566 

4  1391407 

5  627170, 1136643, 1390781, 1390809, 1391350, 1391356, 1391369,
 1391461, 1391566 

6  1391656 

7  1391357, 1391477, 1391656, 1391896 

8  1365928, 1391336, 1391656 

9  1390796, 1390992, 1391144, 1391399, 1391407, 1391425, 1391599,
 1391656, 1391834, 1391904 

10  1391248, 1391350 

11  1164936, 1390796, 1391358, 1391407 

12  1391656 

14  1391407, 1391834 

16  1390992, 1391425, 1391655, 1391656 

17  1391291 

18  1391039, 1391399, 1391407, 1391669 

19  1164936, 1391656 

20  1391407, 1391656 

21  1164936, 1365928, 1391407 

22  1391407 

24  1391263, 1391407 

25  1391054, 1391172, 1391263, 1391399, 1391407, 1391425, 1391669 

26  1365928 

27  1391407 

28  1391407, 1391425, 1391655 

29  1391369, 1391425 

30  1390897, 1390917, 1391369, 1391425 

31  1390950, 1391425 

32  1390809, 1391369, 1391425 

33  1390872, 1391226 

35  1164936, 1365928, 1390809, 1390992, 1391182, 1391350, 1391369,
 1391425, 1391655, 1391656, 1391669, 1391904 

36  1391182 

37  1148644, 1390796, 1391477, 1391656, 1391896 

38  1390992, 1391144, 1391425, 1391904 

39  1365928, 1390992, 1391516, 1391656 

41  1390992, 1391425, 1391566, 1391688 

42  1390810, 1391144, 1391350, 1391477, 1391566, 1391896, 1391904 

44  1391350, 1391566 



1 2

94 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT12/2018

2

45  1390992



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.

477217 SDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 12 27 5, 25, 30, 32, 35

477212 SDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 12 27 5, 25, 30, 32, 35

476971 POM HOLDING B.V.
2018 01 30 25

473189 HANKE KATARZYNA
2018 01 30 35, 41, 44, 45

474136 Vita (Europe) Limited
2018 01 30 5

475874 INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 02 27 39

476859 INTER-STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 03 06 9, 25

478069 AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 03 06 3, 5
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