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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2018 r. Nr ZT16

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) 471219 (220) 2017 05 04
(731) GIERAK MARCEL OPONAFELGA.PL SPÓŁKA CYWILNA, 

Bochnia; GIERAK MARKUS OPONAFELGA.PL  
SPÓŁKA CYWILNA, Bochnia

(540) opona felga.pl największy wybór opon i felg

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02
(510), (511) 12 opony do pojazdów, opony do pojazdów 
mechanicznych, wentyle do opon pojazdów, dętki do opon 
pneumatycznych, bieżniki do bieżnikowania opon, kolce 
do opon, opony ogumienia pneumatycznego, opony pneu-
matyczne, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, 
opony pełne do kół pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, 
wolne koła do pojazdów lądowych, ciężarki do wyważania 
kół pojazdów, kolce do opon, piankowe wkładki do opon, 
korpusy opon, łaty do opon, 35 prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 37 napra-
wa opon, wulkanizacja opon (naprawa), wyważanie opon, 
czyszczenie pojazdów, 39 dostarczanie towarów zamówio-
nych korespondencyjnie, dostawa towarów, składowanie 
towarów, pakowanie towarów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 475724 (220) 2017 08 24
(731) MARCZAK KAROL, BOROWIAK MACIEJ BREWA 

SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz
(540) Brewa Efektywna Energia

(531) 24.15.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 usługi w zakresie instalacji elektrycznych: in-
stalowanie urządzeń elektrycznych, instalowanie urządzeń 
elektrycznych zasilanych energią słoneczną, instalowanie 
baterii słonecznych - fotowoltaika, instalowanie elektrycz-
nych urządzeń pomiarowych, instalowanie kolektorów 
elektrycznych, instalowanie akumulatorów elektrycznych, 
amperomierzy, baterii elektrycznych, baterii elektrycznych 
do pojazdów, baterii wysokonapięciowych, instalowanie 
elektrycznych urządzeń kontrolno - sterujących, złączników 
elektrycznych, przemienników, inwerterów, przekaźników 
elektrycznych, przełączników elektrycznych, przetwornic 
elektrycznych, przewodów elektrycznych, przyrządów po-
miarowych, instalowanie urządzeń do ładowania akumula-
torów elektrycznych, wskaźników strat elektrycznych, złączy 
do przewodów elektrycznych, złączy, montaż i naprawa in-

stalacji grzewczych - pompy ciepła, maty grzewcze, naprawa 
i konserwacja generatorów energii elektrycznej - fotowolta-
ika, falowniki, akumulatory elektryczne, usługi budowlane: 
budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych, wiat, 
wiat z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych zasilanych 
energią słoneczną, budowa instalacji fotowoltaicznych.

(210) 475881 (220) 2017 08 28
(731) POL-FOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn
(540) GuGu

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, preparaty do mycia, płyny do pielęgna-
cji ciała i włosów, szampony, kremy kosmetyczne, kosmety-
ki, antyperspiranty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, olejki 
do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia zębów, talk 
kosmetyczny, puder, waciki do celów kosmetycznych, pa-
tyczki z watą do celów kosmetycznych, chusteczki nasącza-
ne płynami kosmetycznymi, środki perfumeryjne, olejki ete-
ryczne, aromaty, saszetki zapachowe do bielizny, kosmetyki 
do opalania, 5 pieluchy i/lub pielucho-majtki niemowlęce 
z papieru lub celulozy,, pieluszki dla dzieci z materiałów tek-
stylnych, 16 papier, karton, papierowe materiały higieniczne, 
papier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki higienicz-
ne, chusteczki do nosa papierowe, śliniaki papierowe, ser-
wetki papierowe, opakowania z papieru lub kartonu, papier 
do pakowania, torby do pakowania, opakowania z tworzyw 
sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyprawka 
dziecięca (odzież), odzież dziecięca, bluzy, bluzki, kombine-
zony, odzież z dzianiny, swetry, rajstopy, skarpetki, piżamy, 
płaszcze kąpielowe, spodnie, bielizna dziecięca, majtki, majt-
ki dziecinne, podkoszulki, koszulki, T-shirty, buty dziecięce, 
obuwie antypoślizgowe, czapki dziecięce, rękawiczki, szaliki, 
śliniaki dla dzieci z materiałów tekstylnych.

(210) 477257 (220) 2017 10 03
(731) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 

STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(540) WIEDZA PASJA WIĘŹ
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(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 29.01.14
(510), (511) 6 puchary metalowe, 9 publikacje elektroniczne, 
aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramo-
wanie komputerowe, 16 publikacje naukowo-dydaktyczne, 
książki, skrypty dla studentów, zeszyty naukowe, monogra-
fie, czasopisma naukowo-techniczne, albumy, plakaty, afisze, 
blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi, 
koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki, pióra, 
ołówki, obwoluty, materiały do nauczania, 18 aktówki, dyplo-
matki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne, torebki, 
21 puchary szklane, 25 bluzy, bluzki, czapki, koszulki, szali-
ki, krawaty, 35 organizowanie wystaw handlowych i rekla-
mowych w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych oraz 
zarządzanie tymi wystawami, usługi organizowania i pro-
wadzenia reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympo-
zjów, konferencji i imprez kulturalnych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i ogłoszeń, 41 kształcenie wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach: górnictwa, 
geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektrotech-
niki, automatyki, elektroniki, inżynierii mechanicznej, roboty-
ki, geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górni-
czej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki, 
odlewnictwa, metali nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, 
paliw i energii, fizyki, techniki jądrowej, energetyki, matema-
tyki stosowanej, nauk społecznych, zarządzania i marketin-
gu, organizowanie i prowadzenie konferencji naukowych, 
seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem tech-
nik komputerowych i Internetu, publikacja elektroniczna  
on-line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowa-
nie książek i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informa-
torów, periodyków, prowadzenie działalności informacyjnej 
o edukacji.

(210) 477260 (220) 2017 10 03
(731) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 

STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(540) KNOWLEDGE PASSION BOND

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18
(510), (511) 6 puchary metalowe, 9 publikacje elektroniczne, 
aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramo-
wanie komputerowe, 16 publikacje naukowo-dydaktyczne, 
książki, skrypty dla studentów, zeszyty naukowe, monogra-
fie, czasopisma naukowo-techniczne, albumy, plakaty, afisze, 
blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi, 
koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki, pióra, 
ołówki, obwoluty, materiały do nauczania, 18 aktówki, dyplo-
matki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne, torebki, 
21 puchary szklane, 25 bluzy, bluzki, czapki, koszulki, szali-
ki, krawaty, 35 organizowanie wystaw handlowych i rekla-
mowych w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych oraz 
zarządzanie tymi wystawami, usługi organizowania i prowa-
dzenia reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów, 
konferencji i imprez kulturalnych, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych i ogłoszeń, 41 kształcenie wysoko-
wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach: górnictwa, 
geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektrotech-
niki, automatyki, elektroniki, inżynierii mechanicznej, roboty-
ki, geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górni-
czej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki, 
odlewnictwa, metali nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, 

paliw i energii, fizyki, techniki jądrowej, energetyki, matema-
tyki stosowanej, nauk społecznych, zarządzania i marketin-
gu, organizowanie i prowadzenie konferencji naukowych, 
seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem tech-
nik komputerowych i Internetu, publikacja elektroniczna on-
-line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie 
książek i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informato-
rów, periodyków, prowadzenie działalności informacyjnej 
o edukacji.

(210) 477408 (220) 2017 10 09
(731) SELEKTIVV EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa
(540) Geotrapping
(510), (511) 35 dostarczanie biznesowych informacji mar-
ketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, 
gromadzenie informacji związanych z reklamą, kampanie 
marketingowe, marketing skierowany do konkretnej grupy 
docelowej, oceny szacunkowe do celów marketingowych, 
reklama, reklama banerowa, reklama typu „płać za kliknię-
cie”, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności internetu, reklama za pośrednictwem tele-
fonu, reklamy online, sporządzanie raportów do celów mar-
ketingowych, usługi marketingowe świadczone za pomocą 
sieci cyfrowych, usługi reklamowe, usługi reklamowe doty-
czące baz danych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi 
reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, 
reklama w aplikacjach i na stronach mobilnych na smartfo-
nach i tabletach, 42 usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, badania dotyczące przetwarzania danych, eksploracja 
danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania 
danych, algorytmów i oprogramowania, projektowanie 
i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowa-
dzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania da-
nych, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie 
elektronicznego przetwarzania danych [EDP], usługi w za-
kresie pozyskiwania danych i ich przetwarzania dla potrzeb 
marketingu.

(210) 479089 (220) 2017 11 17
(731) MLECZARNIA TUREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turek
(540) NATUREK. NATURALNIE KREMOWY
(510), (511) 29 mleko, sery i produkty nabiałowe, jadalne 
oleje i tłuszcze.

(210) 479090 (220) 2017 11 17
(731) MLECZARNIA TUREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turek
(540) NATUREK. NATURALNIE NAJBARDZIEJ KREMOWY
(510), (511) 29 mleko, sery i produkty nabiałowe, jadalne 
oleje i tłuszcze.

(210) 479689 (220) 2017 12 04
(731) WESTMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VENTANA
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(531) 03.07.24, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje pośred-
nictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa 
handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości [tylko 
nieruchomości], finansowanie projektów budowlanych, in-
westycje majątkowe [nieruchomości], pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą ziemi, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarzą-
dzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi agen-
cji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi 
agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencji 
w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, wycena 
i zarządzanie nieruchomościami, 37 budowa nieruchomości 
komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budo-
wanie nieruchomości, budownictwo, konstrukcja i naprawa 
budynków, nadzór budowlany, 42 badania techniczne, pro-
jektowanie budynków, projektowanie wnętrz budynków.

(210) 479847 (220) 2017 12 07
(731) FUNDACJA WARSAW ENTERPRISE INSTITUTE, 

Warszawa
(540) WEI Warsaw Enterprise Institute

(531) 05.01.20, 03.01.14, 03.01.24, 03.01.25, 03.01.28, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cu-
kier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty 
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, 
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztar-
da, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty rol-
ne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach: 
żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne 
rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mi-
neralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje 
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do pro-
dukcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 badania opinii 
publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, marketing, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, rozpowszechnienie ogłoszeń rekla-
mowych, sondaże opinii, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych lub reklamowych, public relations, 
rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych 
[ulotki, prospekty, druki, próbki], wyceny handlowe, zesta-
wienia statystyczne, informacja o działalności gospodarczej, 
poszukiwania w zakresie patronatu, pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, produkcja filmów reklamowych, 
prognozy ekonomiczne, projektowanie materiałów reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 

seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], orga-
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja 
filmów, innych niż reklamowe, publikowanie książek, publi-
kowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), 42 analizy systemów 
komputerowych, kontrola jakości, testowanie materiałów, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, usługi artystów grafików, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, dostarczanie wyszuki-
warek internetowych, udostępnianie miejsca na serwerach 
[strony internetowe], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsłu-
gowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi 
restauracyjne.

(210) 480185 (220) 2017 12 15
(731) TKT ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TKT engineering

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe kratownice, szkielety ramowe dla 
budownictwa, rury i przewody do instalacji- centralne ogrze-
wanie, metalowe przewody do instalacji wentylacji i klimaty-
zacji, kanały wentylacyjne z metalu do budynków, kominy 
stalowe, metalowe dachowe otwory wentylacyjne, metalo-
we kanały odwadniające, metalowe modułowe elementy 
budowlane, metalowe modułowe przenośne elementy bu-
dowlane, produkty metalowe do użytku w budownictwie, 
przewody klimatyzacyjne metalowe, ukształtowane części 
metalowe, 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do za-
opatrywania w wodę i sanitacji, bojlery, palniki podgrzewa-
cze, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządze-
nia do chłodzenia i zamrażania, instalacje i urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-
wietrza, akcesoria zabezpieczające i regulacyjne do instalacji 
wodnych i gazowych, aparatura i instalacje chłodnicze, hy-
dranty, gaz (armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urzą-
dzeń gazowych), wentylacja (klimatyzacja), wentylacyjne 
wyciągi, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz instala-
cji wodnych i gazowych, instalacje klimatyzacyjne, filtry 
do użytku domowego i przemysłowego, kominki, armatura 
do dystrybucji wody służąca do ogrzewania, automatyczne 
urządzenia do regulacji temperatury [zawory] do grzejników 
centralnego ogrzewania, bojlery do instalacji centralnego 
ogrzewania, bojlery do instalacji grzewczych, bojlery elek-
tryczne do systemów centralnego ogrzewania, czujniki 
temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników cen-
tralnego ogrzewania, dmuchawy do wentylacji zasilane 
elektrycznie, dmuchawy elektryczne do celów wentylacyj-
nych, dmuchawy gorącego powietrza, dmuchawy zimnego 
powietrza, domowe grzejniki, domowe urządzenia do ogrze-
wania, dyfuzory powietrza, dystrybutory powietrza, dysze 
regulujące [części kominków], dywany podgrzewane elek-
trycznie, elektryczne grzejniki akumulacyjne, elektryczne ka-
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ble grzewcze, elektryczne klimatyzatory, elektryczne paso-
we jednostki grzejne, instalacje centralnego ogrzewania, 
instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do kontrolowa-
nia przepływu gazów, instalacje do odzyskiwania ciepła 
z powietrza, instalacje do uzdatniania powietrza, instalacje 
do wentylacji, instalacje do wyciągu powietrza, instalacje 
grzewcze do powietrza, kurtyny powietrzne do wentylacji, 
kurtyny powietrzne, liniowe dyfuzory powietrza, ogrzewa-
cze do pomieszczeń, ograniczniki temperatury [zawory] 
do grzejników centralnego ogrzewania, pompy ciepła, pod-
grzewacze powietrza, pionowo ustawione cylindryczne 
grzejniki konwekcyjne do pomieszczeń na parę propanową, 
pierścienie grzewcze, połączone urządzenia grzewcze i kli-
matyzacyjne, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, 
rozpraszacze ciepła do urządzeń do wentylacji, rozpraszacze 
ciepła do urządzeń do ogrzewania, rozpraszacze ciepła 
do urządzeń do chłodzenia, regulatory ciągu zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się płomieni, urządzenia do recyrkulacji 
powietrza, filtry powietrza, urządzenia do ogrzewania po-
wietrznego, urządzenia do ogrzewania wnętrz za pomocą 
ciepłej wody, urządzenia do uzdatniania powietrza, urządze-
nia do wentylacji, urządzenia do wyparnego chłodzenia po-
wietrza, urządzenia elektryczne do ogrzewania pomiesz-
czeń, wentylatory do urządzeń wyciągowych gazów, 
wentylatory do wymienników ciepła, wentylatory do urzą-
dzeń wyciągowych spalin, wentylatory elektryczne, wentyla-
tory elektryczne będące elementami domowych instalacji 
wentylacyjnych, wentylatory eoliczne, wentylatory osiowe, 
wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wyciągi wentylacyjne 
do pary, wyciągi wentylacyjne dymu, wymienniki ciepła 
do celów centralnego ogrzewania, zawory do klimatyzato-
rów, zasuwy [ogrzewnictwo], zawory do kontroli temperatu-
ry [części grzejników centralnego ogrzewania], grzejniki cen-
tralnego ogrzewania, nawilżacze, pojemniki chłodnicze, 
wentylacja (wyciągi) do laboratoriów, instalacje przeciwpo-
żarowe hydrantowe, instalacje przeciwpożarowe mgły wod-
nej, systemy przeciwpożarowe tryskaczowe i natryskowe, 
suche i mokre systemy gaśnicze, instalacja sterowania bu-
dynkami, instalacje elektrotechniczne, systemy ochrony 
przeciwpożarowej, instalacje oczyszczania ścieków, instala-
cje oczyszczania spalin, instalacje dla technicznego sprzętu 
budowlanego, urządzenia treningowe do celów przeciwpo-
żarowych zasadniczo składające się z urządzeń do wykrywa-
nia pożaru, urządzeń gaśniczych i urządzeń rozpoznawczych 
oraz urządzeń rejestrujących, kombinowane elektrociepłow-
nie, magazyny lodów i zakłady przetwórcze dla ścieków 
i biogazu, systemy klimatyzacji procesowej, a mianowicie 
klimatyzatory i systemy klimatyzacji dla ochrony procesów 
produkcyjnych i do kondycjonowania produktów, w tym 
systemy wydmuchiwania dla produkcji włókien syntetycz-
nych i odpadów, czyste wyposażenie pokoju, systemy 
ścienne, sufitowe i podłogowe z filtrów powietrza oraz wlot 
i wylot powietrza dla pomieszczeń czystych, zamków i ru-
rociągów z metalu i / lub tworzyw sztucznych do dostarcza-
nia mediów i ich usuwania jako części instalacji czystego 
pomieszczenia, instalacje oczyszczania spalin i odprowadza-
nia spalin do separacji pyłów, aerozoli i zanieczyszczeń gazo-
wych, separatorów filtrujących, separatorów adsorpcyjnych, 
termiczno-katalitycznych układów, systemy dostarczania 
mediów zasadniczo składające się z oczyszczania powietrza 
wywiewanego i oczyszczania spalin w celu oddzielenia py-
łów, aerozoli i zanieczyszczeń gazowych, kotły grzewcze, 
szafy chłodnicze, instalacje klimatyzacyjne do pojazdów 
wentylacja (wyciągi), komory chłodnicze, instalacje chłodni-
cze do cieczy, aparatura i urządzenia do wentylacji, aparatura 
i urządzenia do klimatyzacji, kombinowane elektrociepłow-
nie, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały bu-

dowlane niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, rury sztywne i zawory 
do nich, niemetalowe, kominy niemetalowe, niemetalowe 
przemysłowe elementy konstrukcyjne, niemetalowe prze-
wody kominowe do zastosowania w budownictwie, nieme-
talowe przewody wentylacyjne okien dachowych, profile 
niemetalowe do budownictwa, 37 usługi instalacyjne, insta-
lowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, wy-
konywanie instalacji budowlanych, wykonywanie instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, usługi czysz-
czenia, naprawy i konserwacji instalacji budowlanych, insta-
lowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie 
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, kon-
serwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), montaż i naprawa instalacji alarmowych prze-
ciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, 
doradztwo inżynieryjne, instalacja urządzeń do zaopatrzenia 
w gaz i do dystrybucji gazu, instalacja urządzeń do zaopa-
trzenia w wodę, instalacja urządzeń do chłodzenia, instalacja 
urządzeń do oszczędzania energii, instalacja urządzeń do su-
szenia, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalowanie goto-
wych elementów konstrukcyjnych, instalowanie i konserwa-
cja systemów nawadniających, instalowanie systemów od-
kurzania centralnego, instalowanie systemów zasilanych 
energią słoneczną, instalowanie powłok ognioodpornych, 
naprawa filtrów powietrza i części do nich, naprawa i konser-
wacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, naprawa i konser-
wacja urządzeń do suszenia, naprawa urządzeń do filtrowania 
powietrza, budowanie domów i budynków niemieszkalnych, 
budowanie budynków przemysłowych, budowanie budyn-
ków użytkowych, specjalistyczne roboty budowlane, roboty 
związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci roz-
dzielczych, nadzór budowlany, przemysłowe budownictwo, 
zaopatrzenie w energię, regulacja wyciągów, ogrzewnictwo, 
40 uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody, oczyszcza-
nie powietrza, odświeżanie powietrza, wypożyczanie urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, wypożyczanie urządzeń grzew-
czych, wypożyczanie filtrów do wody, osuszanie budynków, 
udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem urzą-
dzeń do chłodzenia pomieszczeń do celów przemysłowych, 
oczyszczanie ścieków, 42 doradztwo techniczne, usługi inży-
nieryjne, opracowywanie projektów technicznych, inżynieria 
techniczna, analizy wykonalności projektu, projektowanie 
domów i budynków przemysłowych, projektowanie technicz-
ne i doradztwo, projektowanie systemów inżynierii budowla-
nej, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, 
usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane 
komputerowo, usługi doradcze związane z projektowaniem 
budynków, usługi projektowania technicznego związane 
z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi projektowa-
nia technicznego związane z instalacjami do zaopatrzenia 
w wodę, usługi projektowania technicznego związane z in-
stalacjami do ogrzewania, usługi w zakresie przemysłowego 
projektowania technicznego, ekspertyzy inżynieryjne, pro-
jektowanie i wykonywanie instalacji przeciwpożarowych hy-
drantowych, projektowanie i wykonywanie instalacji prze-
ciwpożarowych mgły wodnej.

(210) 480490 (220) 2017 12 23
(731) ZAJCHOWSKA MARIA, Bydgoszcz
(540) BLOOMI
(510), (511) 21 wyroby z porcelany i innej ceramiki dla go-
spodarstwa domowego, świeczniki, wazony, naczynia 
ceramiczne i szklane, wyroby szklane z kryształu, donicz-
ki na kwiaty, kosze na kwiaty, miski na kwiaty, podpórki 
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i uchwyty do układania i rozmieszczania kwiatów, statuetki 
z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, 26 sztuczne kwiaty, 
sztuczne owoce i warzywa, dekoracje ze sztucznych kwia-
tów, owoców i warzyw, 31 kwiaty żywe i suszone, konser-
wowane kwiaty, bukiety ze świeżych i suszonych kwiatów, 
dekoracje kwiatowe, rośliny doniczkowe, rośliny suszone 
do dekoracji, 35 sprzedaż w kwiaciarniach, hurtowniach oraz 
za pośrednictwem Internetu kwiatów i dekoracji z kwiatów, 
roślin doniczkowych, artykułów florystycznych i upomin-
ków, dystrybucja materiałów reklamowych artykułów z za-
kresu kwiatów, organizowanie wystaw i pokazów kwiatów, 
39 dostarczanie kwiatów, transport kwiatów, organizowanie 
dostaw kwiatów, 42 projektowanie bukietów i kompozycji 
roślinnych lub z elementami roślinnymi, w szczególności 
kwiatami, stylizacja artykułów z roślin, projektowanie deko-
racji wnętrz, w szczególności z wykorzystaniem roślin.

(210) 480592 (220) 2017 12 27
(731) PZU LAB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) pzu lab approved
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów 
nie ujęte w innych klasach, druki, w szczególności dzienni-
ki, poradniki, publikacje, broszury, czasopisma, informatory, 
kalendarze, katalogi, skrypty, książki, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, materiały promocyjne, materiały do kore-
spondencji, 35 reklama i marketing, prowadzenie badań 
marketingowych, analiza marketingowa nieruchomości, pro-
jektowanie badań marketingowych, opracowywanie ankiet 
marketingowych, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami 
dotyczącymi obrotu nieruchomościami, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, organizowanie przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmo-
wania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie 
miejscami wystawowymi, badania opinii publicznej, badania 
i analizy rynku, badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, zarządzanie w działalności handlowej, administro-
wanie działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
audytorskie, pozyskiwanie danych i systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, wyszukiwanie w komputerowych bazach 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi zarzą-
dzania bazami danych i serwerami, przetwarzanie danych, 
systematyzowanie i analiza danych, sortowanie i edycja in-
formacji w komputerowych bazach danych, kompilacja in-
formacji do komputerowych baz danych, kompilacja danych 
matematycznych lub statystycznych, sortowanie i edycja 
informacji w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informa-
cji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plika-
mi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
przetwarzanie baz danych i zarządzanie nimi lub przecho-
wywanie i udostępnianie danych, elektroniczny serwis in-
formacji typu on-line polegający na tworzeniu baz danych 
i zarządzaniu bazami danych, 36 ubezpieczenia, działalność 
finansowa, majątek nieruchomy, usługi finansowe, usługi 
bankowe, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papie-
rów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokony-
wanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, 
zarządzanie towarzystwami, funduszami inwestycyjnymi 
i funduszami emerytalnymi, usługi prowadzenia Indywi-
dualnych Kont Emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek 

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, usługi zarządzania 
ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyj-
nych i powierniczych, prowadzenie rachunków bankowych, 
dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, wyko-
nywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów rucho-
mych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi ope-
racji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, 
usługi agencji pośrednictwa w obrotu nieruchomościami, 
usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, orga-
nizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowa-
nie finansowe, informacja o powyższych usługach, usługi 
doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, 
udostępnianie informacji finansowych, udostępnianie infor-
macji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, 
udostępnianie informacji o ofertach banków i podmio-
tów świadczących usługi finansowe, usługi developerskie 
w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przed-
sięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budyn-
ków, lokali i powierzchni użytkowej, 41 usługi i aktywności 
edukacyjne, mianowicie dostarczanie informacji i szkoleń, 
kursów edukacyjnych, kursów korespondencyjnych, na-
uczanie indywidualne, prezentacji, warsztatów, sesji prywat-
nych, prowadzenie spotkań, zajęć, seminariów, sympozjów, 
konferencji, małych grup, udostępnianie informacji o zarzą-
dzaniu, biznesie oraz konsultacjach dla rozwoju i szkolenia 
edukacyjnego i zawodowego, usługi edukacji elektronicz-
nej i informacje, mianowicie zapewnienie edukacji i szkoleń 
za pośrednictwem cyfrowych materiałów audio i audiowizu-
alnych oraz informacje na bazie tekstów za pośrednictwem 
Internetu, za pomocą środków elektronicznych, produkcja 
i prowadzenie programów audio i audiowizualnych, zapew-
nianie i dystrybucja prac kreowanych, zawierających infor-
macje będące kombinacją materiałów audio, wizualnych 
tekstów pisanych oraz ich kombinacji w postaci dokumen-
tów, publikacji, broszur, arkuszy informacyjnych, wiadomości 
tekstowych, wiadomości audio i audiowizualnych, usługi 
aktywności w zakresie publikowania, mianowicie publika-
cje elektroniczne prac kreowanych, mianowicie publikacje 
prac zawierających teksty, obrazy, materiały audio i/lub 
audiowizualne oraz ich kombinacje, multimediów, książek 
elektronicznych, magazynów elektronicznych, periodyków, 
broszur elektronicznych, elektronicznych materiałów rekla-
mowo - promocyjnych, publikacji elektronicznych, ulotek 
elektronicznych, broszur elektronicznych, wszystkie w po-
staci elektronicznej do dystrybucji elektronicznej w forma-
tach elektronicznych i na nagranych nośnikach,, usługi pu-
blikacji druków papierowych, publikowanie publikacji prac 
tekstowych i graficznych, materiałów edukacyjnych, książek, 
magazynów, periodyków, broszur, ulotek, ulotek, tematycz-
nych arkuszy informacyjnych, do dystrybucji druków papie-
rowych, wszystkie wyżej wymienione dla szkoleń informa-
cyjnych, edukacyjnych i zawodowych w zakresie biznesu, 
zarządzania i konsultacji, 42 badania oraz usługi naukowe 
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, przemysłowa analiza i badanie towarów 
oraz usług, analizy, badania i doradztwo w zakresie stosowa-
nia i wdrażania innowacyjnych technologii, usługi eksperc-
kie, w tym inżynierskie, w zakresie ocen, opinii, badań oraz 
sporządzania raportów na polu naukowym i technologicz-
nym, ekspertyzy inżynieryjne, prowadzenie prac badawczo 
- rozwojowych w zakresie innowacyjnych towarów i usług, 
wydawanie certyfikatów twórcom innowacyjnych towarów 
i usług, informacja o powyższych usługach, odtwarzanie baz 
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danych dla osób trzecich, projektowanie komputerowych 
baz danych, elektroniczny serwis informacji typu on-line po-
legający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych, doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa, prowadzenie badań inżynier-
skich, prowadzenie badań inżynierskich, usługi zarządzania 
projektami inżynieryjnymi, hosting serwerów, portali i stron 
internetowych, komputerowych baz danych, aplikacji mobil-
nych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, tworzenie, pro-
jektowanie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla 
osób trzecich, hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby 
stron internetowych, 45 doradztwo prawne, doradztwo 
w zakresie własności intelektualnej, informacja o powyż-
szych usługach.

(210) 480659 (220) 2017 12 29
(731) Action Service & Distributie B.V., Zwaagdijk-Oost, NL
(540) W WERCKMANN PROFESSIONAL TOOLS

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.18, 15.07.01
(510), (511) 7 narzędzia elektryczne, narzędzia mechanicz-
ne, narzędzia hydrauliczne, piły do cięcia płytek [elektrona-
rzędzia], świdry [narzędzia elektryczne], pogłębiacze stożko-
we [narzędzia elektryczne], szydła [narzędzia elektryczne], 
narzędzia obrotowe [maszyny], obrabiarki do szlifowania, 
obrotowe noże oprawkowe [maszyny], imaki do narzędzi 
do obrabiarek, narzędzia modularne modułowe do maszyn, 
płytki i końcówki z węglików spiekanych [narzędzia do ma-
szyn], narzędzia elektryczne do frezowania, frezy walcowo-
-czołowe, tarcze tnące do użytku z narzędziami elektryczny-
mi, elektryczne przyrządy i maszyny do ostrzenia narzędzi, 
narzędzia do gratowania (stępiania ostrych krawędzi metali) 
gratowniki obrotowe [części do maszyn], ostrza do narzę-
dzi elektrycznych, materiały ścierne [narzędzia do maszyn], 
wymienne oprzyrządowanie i przedłużenia do narzędzi 
elektrycznych, uchwyty i głowice oraz akcesoria (przystaw-
ki) do głowic do narzędzi elektrycznych, pilniki [narzędzia 
obsługiwane elektrycznie], narzędzia do układania glazury 
i terakoty [maszyny], maszyny do układania płytek, nakład-
ki do narzędzi obrotowych, obrotowe noże oprawkowe 
[części do maszyn], obrabiarki i maszyny do rozwiercania, 
wiertarki będące bezprzewodowymi narzędziami z napę-
dem elektrycznym, wiertła do obrotowych narzędzi elek-
trycznych, narzędzia do wiercenia, przeznaczone do użytku 
wraz z maszynami, narzędzia do wiercenia, przeznaczone 
do użytku wraz z maszynami, maszyny do cięcia i obróbki 
skrawaniem, brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami, 
tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, przy-
rządy elektryczne do mieszania płynów, wraz z naczyniami, 
arkusze ścierne będące częściami maszyn lub narzędzi elek-
trycznych, miniaturowe elektronarzędzia stanowiące części 
zestawów, 8 pasy na narzędzia, fartuchy na narzędzia świdry, 
wiertarki ręczne, topory ciesielskie, narzędzia do wycinania 
gniazda czopa, śrubokręty, torby na narzędzia [wyposażone], 
brzeszczoty do pił [części narzędzi ręcznych], wiertła do na-
rzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], torby 
na narzędzia przypinane do pasów na narzędzia, uchwyty 
i głowice do wiertarek [części narzędzi obsługiwanych ręcz-
nie], wiertła i świdry [części narzędzi ręcznych], wiertła kręte 
do użytku wraz z narzędziami obsługiwanymi ręcznie, klucze 
nasadowe [narzędzia ręczne], ostrza do wyrzynarek [części 
narzędzi obsługiwanych ręcznie], tarcze szlifierskie [toczaki], 

narzędzia ręczne, frezy [narzędzia ręczne], narzędzia do su-
chego montażu, narzędzia ręczne do wykańczania muru su-
chego, narzędzia obrotowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
prostownice do ołowiu [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
uchwyty do przeciągania przewodów [narzędzia ręcznie], 
szpachle [narzędzia ręczne], 9 maski ochronne, osłony gło-
wy, okulary ochronne, osłony do gniazdek elektrycznych, 
ochronniki linii energetycznych, obuwie ochronne [przeciw 
wypadkom lub urazom], ochronna odzież robocza [chro-
niąca przed wypadkami lub urazami], obudowy ochronne 
do dysków magnetycznych, rękawice do ochrony przed wy-
padkami, okulary do ochrony oczu.

(210) 480972 (220) 2018 01 10
(731) TYLENDA PATRYCJA BUBBLE LOVE, Poznań
(540) BUBBLE LOVE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.06, 26.01.22
(510), (511) 29 napoje mleczne i na bazie mleka i jogurtu, 
bita śmietana, 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada, 
desery, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
kawa, herbata i namiastki tych towarów, 32 soki i napoje, 
koktajle (bezalkoholowe).

(210) 481000 (220) 2018 01 11
(731) LELEK KRZYSZTOF FIRMA ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANA ARCH. KRZYSZTOF LELEK, Bielsko-Biała
(540) A STUDIO ATRIUM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 35 usługi reklamowe, publikowanie tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
41 publikowanie czasopism i książek, usługi organizowania 
szkoleń i konferencji w zakresie architektury, budownictwa 
oraz wystroju wnętrz, 42 usługi w zakresie projektowania 
architektonicznego, projektowania budowlanego i projekto-
wania wnętrz, porady i doradztwo w zakresie architektury, 
budownictwa oraz projektowania wnętrz.

(210) 481074 (220) 2018 01 12
(731) DIKMELIK ALPAY JAKUB, Sosnowiec
(540) K

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.01
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z ke-
baba, mięso świeże, mięso gotowane, mięso i wędliny, mię-
so gotowe do spożycia, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako 
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główny składnik], 43 usługi restauracji, w których mięso przy-
gotowuje się na oczach klientów, usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, restauracje samoobsługowe, restauracje dla 
turystów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje 
z grillem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, zapew-
nianie żywności i napojów w restauracjach, usługi doradcze 
w zakresie przygotowania żywności, usługi doradcze doty-
czące żywności, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach 
internetowych, udzielanie informacji związanych z przygoto-
wywaniem żywności i napojów, oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, usługi doradcze w dziedzinie 
kateringu obejmującego żywność i napoje, przygotowywa-
nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, świadczenie usług kateringowych obejmujących 
żywność i napoje w obiektach wystawienniczych.

(210) 481089 (220) 2018 01 14
(731) MICHALSKA MAŁGORZATA FIRMA MICHALSCY, 

Kraków
(540) Michalscy rok założenia 1992 M. Michalska

(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.12, 26.01.02
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, lody, cu-
kierki, herbata, kakao, kawa, jadalne ozdoby do ciast, lody, 
majonezy, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, 
napoje na bazie kawy, pierniki, pizza, potrawy na bazie mąki, 
przyprawy, sosy, słodycze, wyroby cukiernicze, ciastkarskie, 
piekarnicze, pieczywo, suchary, wafle, wyroby mączne, ma-
karony, drożdże, 43 usługi w zakresie: kawiarni, restauracji, 
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, pubów, usługi klu-
bów nocnych, usługi w zakresie przygotowywanie potraw 
na zamówienie i ich dostawa, - catering, wypożyczanie krze-
seł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, prowadze-
nie hoteli, moteli, usługi rezerwacji hotelowej, wynajem sal 
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny 
(telefon, faks, komputer, Internet), wynajem sal na przyjęcia, 
spotkania towarzyskie, okolicznościowe, bale, prowadzenie 
centrów opieki nad i dziećmi i ośrodków opieki dziennej nad 
dziećmi, usługi opieki nad dziećmi w klubach malucha oraz 
świadczone w obiektach handlowych i gastronomicznych.

(210) 481090 (220) 2018 01 15
(731) FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SEMACO JERZY 

SKAŁOŃ, MAREK STROJNIAK SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) UNION

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 maszyny do zszywania, maszyny i urządzenia 
szwalnicze i krojcze.

(210) 481136 (220) 2018 01 16
(731) ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa
(540) MDP

(531) 29.01.13, 18.01.07, 18.01.23, 27.05.01
(510), (511) 6 plakietki metalowe, 14 puchary, 16 foldery, 
kalendarze, koperty, karty pocztowe, długopisy, notatniki, 
papier listowy, plakaty, plansze ( banery ), 18 plecaki, torby 
turystyczne - podróżne, 28 maskotki.

(210) 481167 (220) 2018 01 16
(731) WIK CAPITAL SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) WIK CAPITAL

(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, 
usługi w zakresie kupna, sprzedaży, zamiany, wynajmu lub 
dzierżawy nieruchomości, usługi pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami, usługi pośrednictwa w sprawach doty-
czących kupna, sprzedaży, zamiany, wynajmu lub dzierżawy 
nieruchomości, usługi maklerskie w zakresie nieruchomości, 
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi doradztwa 
finansowego w zakresie ustanawiania hipotek, uzyskiwania 
kredytów hipotecznych i zawierania umów kredytowych, 
usługi polegające na kredytowaniu inwestycji budowla-
nych oraz na tworzeniu funduszów budownictwa miesz-
kaniowego, usługi w zakresie administrowania i zarządza-
nia nieruchomościami, usługi deweloperskie, polegające 
na pośredniczeniu w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje 
budowlane oraz w zawieraniu umów sprzedaży, najmu lub 
dzierżawy obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i prze-
mysłowych! oraz obiektów użyteczności publicznej, usługi 
w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych pole-
gających na budowie i/lub przygotowaniu do użytku obiek-
tów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz 
obiektów użyteczności publicznej, usługi informacyjne i do-
radcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.

(210) 481183 (220) 2018 01 16
(731) WNUK LIDIA, Gdańsk
(540) Borka

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.15
(510), (511) 31 świeże owoce, 40 przetwórstwo owoców.
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(210) 481216 (220) 2018 01 17
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KOMAGRA

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych innych niż medyczne, fotografii jak 
również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice synte-
tyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie su-
rowym, nawozy do użyźniania gleby, produkty chemiczne 
do konserwowania żywności, 4 oleje i tłuszcze przemysło-
we, smary, paliwa, 29 oleje i tłuszcze jadalne, 31 karma dla 
zwierząt, 35 prowadzenie sklepów i/lub hurtowni z artyku-
łami żywnościowymi, napojami, wyrobami tytoniowymi, 
chemicznymi, produktami przemiału zbóż, płodami rolnymi, 
ziarnem, zbożem, nasionami, paszami dla zwierząt, usługi 
agencji importowo - eksportowych w zakresie produktów 
przemiału zbóż. ziarna, nasion, pasz dla zwierząt.

(210) 481218 (220) 2018 01 17
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BIOAGRA

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 biogaz, produkty biogazu zawarte w tej klasie, 
ester metylowy, etanol, dodatki chemiczne do paliw silni-
kowych, 4 paliwa, w tym spirytus silnikowy, niechemiczne 
dodatki do paliw i olejów, alkohol paliwowy, gaz paliwowy, 
mieszanki paliwowe, olej gazowy, gaz olejowy, gaz drzewny, 
gaz syntezowy, paliwo na bazie alkoholu, biopaliwa, mia-
nowicie otrzymane z roślin, upraw przemysłowych, oleju 
roślinnego i oleju rzepakowego, olejów zwierzęcych i kwa-
sów tłuszczowych (biodiesel), etanol z biomasy (bioetanol), 
biogaz, paliwo wyprodukowane lub odzyskane z odpa-
dów i pozostałości odpadowych, paliwo z biomasy, paliwa 
do ogrzewania, biokomponenty do paliw, zwłaszcza otrzy-
mane ze źródeł odnawialnych, paliwa biologiczne, alkohol 
etylowy wyprodukowany biologicznie, gazy techniczne, 
gaz oświetleniowy, 31 pasza z biomasy, pasze dla zwierząt, 
pozostałości z produkcji biopaliw do użytku jako pasze dla 
zwierzą, dodatki do pasz nie do celów medycznych, odpady 
gorzelnicze do konsumpcji dla zwierząt, 35 usługi świadczo-
ne w ramach handlu hurtowego następującymi produkta-
mi: alkohol (z wyłączeniem napojów alkoholowych), paliwa 
stałe, ciekłe i gazowe oraz produkty uboczne, komponen-
ty do paliw, produkty chemii organicznej i nieorganicznej, 
gazy techniczne, zboża, nasiona, pasze, skrobia i produkty 
skrobiowe, doradztwo w sprawie organizacji i prowadze-
nia przedsiębiorstw rolniczych, profesjonalne doradztwo 
biznesowe w sprawie zawierania kontraktów na dostawy 
gazu, przy czym żadna z wymienionych usług nie odnosi się 
do towarów farmaceutycznych, zdrowotnych, ani nie odnosi 
się do ani nie sugeruje sprawności seksualnej, 39 transport, 
dostawy i dystrybucja energii cieplnej, elektryczności i gazu, 
przechowywanie żywności, 40 obróbka materiałów, a mia-
nowicie: produkcja paliw i energii z biologicznych i innych 
odnawialnych źródeł takich jak: uprawy przemysłowe, olej 
roślinny i olej rzepakowy oraz pozostałości odpadowe, prze-
twarzanie paliw i olejów, usługi rafinacyjne, produkcja bio-

gazu i elektryczności ze źródeł odnawialnych, w tym upraw 
przemysłowych, oleju roślinnego i oleju rzepakowego oraz 
pozostałości odpadowych, przetwarzanie odpadów i po-
zostałości do konsumpcji dla zwierząt, 42 badania i rozwój 
w dziedzinie produkcji biogazu, estru metylowego i etanolu, 
usługi inżynieryjne w dziedzinie biogazu, instalacji biodiesel, 
44 usługi informacji i doradztwa w zakresie produkcji i wyko-
rzystania upraw przemysłowych niedotyczące celów farma-
ceutycznych lub medycznych.

(210) 481219 (220) 2018 01 17
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BIOAGRA-OIL

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1  estry, oleje do konserwacji żywności, dla 
garbarstwa, gliceryna do celów przemysłowych, barwniki 
do celów przemysłowych, nawozy użyźniające glebę, 2 ole-
je do konserwacji drewna, przeciwrdzewne, farby, barwniki 
do żywności, do skór, 3 oleje czyszczące, środki czyszczące, 
toaletowe, kosmetyczne, oleje, tłuszcze i barwniki do celów 
kosmetycznych, perfumeryjnych, 4 oleje przemysłowe, na-
pędowe, silnikowe, palne, zwilżające, do oświetlania, do farb, 
do tkanin, oleje do konserwacji murów, skór, 5 oleje i tłuszcze 
do celów medycznych i weterynaryjnych, gliceryna do ce-
lów medycznych, pestycydy, 17 oleje izolacyjne, 29 oleje 
i tłuszcze jadalne, 35 reklama, marketing, usługi franszyzy, 
prowadzenie sklepu i hurtowni z następującymi towarami: 
oleje, tłuszcze, paliwa stałe, ciekłe, gazowe i produkty po-
chodne, komponenty do paliw, produkty chemii organicznej 
i nieorganicznej, wyroby chemiczne, gazy techniczne, zboża, 
nasiona, pasze, nawozy, pestycydy, 39 transport, składowa-
nie towarów.

(210) 481230 (220) 2018 01 17
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) CHRUP’US
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa.

(210) 481256 (220) 2018 01 18
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) Zbójeckie Grzane
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 02.01.01, 02.01.04, 01.15.05, 
24.03.01

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie, na-
poje alkoholowe aromatyzowane polecane do spożycia 
na gorąco.

(210) 481257 (220) 2018 01 18
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) J od 1976

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.01, 26.11.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina gronowe, 
wina owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe sma-
kowe i aromatyzowane, napoje alkoholowe musujące, na-
lewki, koktajle, aperitify, wódki, brandy, napoje alkoholowe 
destylowane, wyroby spirytusowe.

(210) 481258 (220) 2018 01 18
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) Zbójeckie Grzane

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.01, 02.01.04, 24.03.01, 25.01.15, 
06.01.02, 26.04.02, 26.04.18

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie, na-
poje alkoholowe aromatyzowane polecane do spożycia 
na gorąco.

(210) 481260 (220) 2018 01 18
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń

(540) MS

(531) 24.03.01, 24.03.07, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.04.02, 
26.04.04, 27.05.01

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gro-
nowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperi-
tify, napoje alkoholowe musujące, nalewki, likiery, wódki, 
brandy, wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe smakowe 
i aromatyzowane.

(210) 481274 (220) 2018 01 18
(731) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) KORONA KRZYŻÓWKI Z KORONĄ

(531) 01.01.05, 02.03.01, 24.09.02, 24.09.10, 26.01.02, 26.04.01, 
26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 16 czasopisma i książki z krzyżówkami, czaso-
pisma i książki szaradziarskie, krzyżówki, 35 reklama i usługi 
reklamowe, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i on-line 
czasopism i książek z krzyżówkami, czasopism i książek szara-
dziarskich, krzyżówek.

(210) 481276 (220) 2018 01 18
(731) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) Panoramiczne KRZYŻÓWKI Z KORONĄ
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(531) 01.01.05, 02.03.01, 24.09.02, 24.09.10, 26.01.02, 26.04.01, 
26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 16 czasopisma i książki z krzyżówkami, czaso-
pisma i książki szaradziarskie, krzyżówki, 35 reklama i usługi 
reklamowe, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online 
czasopism i książek z krzyżówkami, czasopism i książek szara-
dziarskich, krzyżówek.

(210) 481277 (220) 2018 01 18
(731) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) KRZYŻÓWKI Z KORONĄ

(531) 01.01.05, 02.03.01, 24.09.02, 24.09.10, 26.01.02, 26.04.01, 
26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 16 czasopisma i książki z krzyżówkami, czaso-
pisma i książki szaradziarskie, krzyżówki, 35 reklama i usługi 
reklamowe, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online 
czasopism i książek z krzyżówkami, czasopism i książek szara-
dziarskich, krzyżówek.

(210) 481281 (220) 2018 01 18
(731) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) KRZYŻÓWKI z KORONĄ

(531) 02.03.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 czasopisma i książki z krzyżówkami, czaso-
pisma i książki szaradziarskie, krzyżówki, 35 reklama i usługi 
reklamowe, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online 
czasopism i książek z krzyżówkami, czasopism i książek szara-
dziarskich, krzyżówek.

(210) 481282 (220) 2018 01 18
(731) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) KRZYŻÓWKI Z KORONĄ Panoramiczne

(531) 01.01.05, 02.03.01, 24.09.02, 24.09.10, 26.04.01, 26.04.02, 
26.04.09, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 16 czasopisma i książki z krzyżówkami, czaso-
pisma i książki szaradziarskie, krzyżówki, 35 reklama i usługi 
reklamowe, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online 
czasopism i książek z krzyżówkami, czasopism i książek szara-
dziarskich, krzyżówek.

(210) 481283 (220) 2018 01 18
(731) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) KRZYŻÓWKI Z KORONĄ
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(531) 01.01.01, 24.09.02, 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 czasopisma i książki z krzyżówkami, czaso-
pisma i książki szaradziarskie, krzyżówki, 35 reklama i usługi 
reklamowe, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online 
czasopism i książek z krzyżówkami, czasopism i książek szara-
dziarskich, krzyżówek.

(210) 481284 (220) 2018 01 18
(731) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) KORONA KRZYŻÓWKI Z KORONĄ

(531) 01.01.01, 24.09.02, 02.03.01, 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 
26.01.02

(510), (511) 16 czasopisma i książki z krzyżówkami, czaso-
pisma i książki szaradziarskie, krzyżówki, 35 reklama i usługi 
reklamowe, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online 
czasopism i książek z krzyżówkami, czasopism i książek szara-
dziarskich, krzyżówek.

(210) 481285 (220) 2018 01 18
(731) ST-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA,  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pruszków
(540) BAMBINO
(510), (511) 8 nożyczki, nożyczki dla dzieci, nożyczki do pa-
pieru, nożyczki do użytku domowego, nożyczki kreatywne, 
16 materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], materiały piśmienne, artykuły 
papiernicze do pisania, artykuły biurowe, zestawy piśmien-
ne, zeszyty, papier i karton, papier milimetrowy, papier sa-
moprzylepny, papier rysunkowy, bloki papierowe, bloki 
[artykuły papiernicze], kolorowy karton, brystol, materiały 
drukowane, notatniki, notesy, teczki papierowe, teczki na do-
kumenty, skoroszyty, segregatory, kartki papieru [wkłady], 
bloczki do pisania, podkładki na biurko, wyposażenie dla 
artystów, rzemieślników i modelarzy, modelina polimerowa, 
zestawy do malowania dla artystów, akwarele, pudełka z far-
bami dla dzieci, pudelka z farbami i pędzlami, palety kolorów, 
palety dla malarzy, zestawy do malowania dla dzieci, misecz-
ki na farby wodne dla artystów, pędzle, pędzle artystyczne, 
kredki ołówkowe, kredki świecowe, pastele [kredki], kredki 
do kolorowania, ołówki, ołówki do rysowania, ołówki koloro-
we, ołówki węglowe, ołówki korekcyjne, ołówki automatycz-
ne, grafity do ołówków, zestawy ołówków, zestawy rysunko-
we [komplety kreślarskie], flamastry, mazaki, pastele, pastele 
olejne, pióra i długopisy, pióra wieczne, pióra żelowe, pióra 
kulkowe, długopisy kolorowe, markery, pisaki, gumki, gumki 

do ścierania, gumki-nakładki na ołówek, temperówki, kleje 
do artykułów papierniczych, kleje do celów domowych, kle-
je w sztyfcie do celów piśmiennych, linijki, ekierki, kątowni-
ki kreślarskie, cyrkle, szablony [artykuły piśmienne], trójkąty 
stanowiące przyrządy do rysowania, krzywiki, kątomierze, 
rylce do kopiowania rysunków, kreda, kreda kolorowa, kle-
je do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
piórniki, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], wzory pa-
pierowe, wzory do kalkowania, druki, reprodukcje graficzne, 
rysunki, kalendarze, katalogi, książki, podręczniki, śpiewniki, 
mapy, nalepki, naklejki, nakładki do ołówków, bruliony, ko-
łonotatniki, plastelina, piórniki jedno-, dwu- lub trzy-komo-
rowe z wyposażeniem i bez wyposażenia, kleje z brokatem 
do celów piśmiennych, pisaki z brokatem do materiałów 
piśmiennych, brokat do celów piśmiennych, kleje, markery 
z farbą, farby jako materiały piśmienne, tektura falista, folie, 
folie bąbelkowe, folie klejące do artykułów papierniczych, fo-
lia piankowa, papier welurowy, bibuła, pojemniki na artykuły 
szkolne, kubki na wodę do malowania, pojemniczki do my-
cia pędzli do malowania, masa plastyczna, kreda w sprayu, 
kredki żelowe, farba w pędzelkach, farby witrażowe, kredki 
do malowania twarzy, markery do skóry, markery do tkanin, 
18 plecaki, plecaki uczniowskie, plecaki na kółkach, tornistry 
szkolne, torby szkolne, torby uniwersalne, torby naramienne 
dla dzieci, torby przenośne, torby sportowe, torebki, saszetki 
biodrowe, saszetki męskie, worki podróżne, worki, sakiewki, 
torby na obuwie, pokrowce [worki] na sprzęt, walizy, torby 
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do prze-
noszenia, 21 bidony [puste], pudełka śniadaniowe, pojem-
niki na kanapki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie następujących towarów: materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, przybory szkolne (artykuły pi-
śmienne), materiały piśmienne, artykuły papiernicze do pi-
sania, artykuły biurowe, zestawy piśmienne, zeszyty, papier 
i karton, papier milimetrowy, papier samoprzylepny, papier 
rysunkowy, bloki papierowe, bloki [artykuły papiernicze], 
kolorowy karton, brystol, materiały drukowane, notatniki, 
notesy, teczki papierowe, teczki na dokumenty, skoroszy-
ty, segregatory, kartki papieru [wkłady], bloczki do pisania, 
podkładki na biurko, wyposażenie dla artystów, rzemieślni-
ków i modelarzy, modelina polimerowa, zestawy do malo-
wania dla artystów, akwarele, pudełka z farbami dla dzieci, 
pudelka z farbami i pędzlami, palety kolorów, palety dla 
malarzy, zestawy do malowania dla dzieci, miseczki na far-
by wodne dla artystów, pędzle, pędzle artystyczne, kredki 
ołówkowe, kredki świecowe, pastele [kredki], kredki do ko-
lorowania, ołówki, ołówki do rysowania, ołówki kolorowe, 
ołówki węglowe, ołówki korekcyjne, ołówki automatyczne, 
grafity do ołówków, zestawy ołówków, zestawy rysunkowe 
[komplety kreślarskie], flamastry, pastele, pastele olejne, pióra 
i długopisy, pióra wieczne, pióra żelowe, pióra kulkowe, dłu-
gopisy kolorowe, markery, pisaki, gumki, gumki do ścierania, 
gumki - nakładki na ołówek, temperówki, kleje do artykułów 
papierniczych, kleje do celów domowych, kleje w sztyfcie 
do celów piśmiennych, linijki, ekierki, kątowniki kreślarskie, 
cyrkle, szablony [artykuły piśmienne], trójkąty stanowiące 
przyrządy do rysowania, krzywiki, kątomierze, rylce do ko-
piowania rysunków, kreda, kreda kolorowa, kleje do materia-
łów papierniczych lub do użytku domowego, piórniki, okład-
ki, obwoluty [artykuły papiernicze], wzory papierowe, wzory 
do kalkowania, druki, reprodukcje graficzne, rysunki, kalen-
darze, katalogi, książki, podręczniki, śpiewniki, mapy, nalepki, 
naklejki, nakładki do ołówków, plecaki, plecaki uczniowskie, 
plecaki na kółkach, tornistry szkolne, torby, torby przenośne, 
torby sportowe, torebki, saszetki biodrowe, saszetki męskie, 
worki podróżne, worki, sakiewki, torby na obuwie, pokrowce 
[worki] na sprzęt, bidony [puste], pudełka śniadaniowe, po-



Nr  ZT16/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 15

jemniki na kanapki, nożyczki, nożyczki dla dzieci, nożyczki 
do papieru, nożyczki do użytku domowego, bruliony, koło-
notatniki, plastelina, piórniki jedno-, dwu- lub trzy-komoro-
we z wyposażeniem i bez wyposażenia, fartuszki ochronne 
do malowania, kleje z brokatem do celów piśmiennych, pi-
saki z brokatem do materiałów piśmiennych, brokat do ce-
lów piśmiennych, kleje, markery z farbą, farby jako materiały 
piśmienne, tektura falista, folie, folie bąbelkowe, folie klejące 
do artykułów papierniczych, folia piankowa, papier welu-
rowy, bibuła, pojemniki na artykuły szkolne, kubki na wodę 
do malowania, pojemniczki do mycia pędzli do malowania, 
masa plastyczna, kreda, kreda w sprayu, kredki żelowe, farba 
w pędzelkach, farby witrażowe, kredki do malowania twarzy, 
markery do skóry, markery do tkanin, filc, fizelina, sizal, dystry-
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promo-
cyjnych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży.

(210) 481286 (220) 2018 01 18
(731) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) KRZYŻÓWKI Z KORONĄ

(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.09.02, 26.04.02, 26.01.02
(510), (511) 16 czasopisma i książki z krzyżówkami, czaso-
pisma i książki szaradziarskie, krzyżówki, 35 reklama i usługi 
reklamowe, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online 
czasopism i książek z krzyżówkami, czasopism i książek szara-
dziarskich, krzyżówek.

(210) 481288 (220) 2018 01 18
(731) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) KRZYŻÓWKI z KORONĄ

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 26.01.02, 02.03.01
(510), (511) 16 czasopisma i książki z krzyżówkami, czaso-
pisma i książki szaradziarskie, krzyżówki, 35 reklama i usługi 
reklamowe, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online 
czasopism i książek z krzyżówkami, czasopism i książek szara-
dziarskich, krzyżówek.

(210) 481409 (220) 2018 01 22
(731) TREKSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BLACK YAK
(510), (511) 18 torby, torby podróżne, plecaki, walizy, portfe-
le i inne artykuły służące do przenoszenia, 25 obuwie, odzież, 
nakrycia głowy.

(210) 481451 (220) 2018 01 22
(731) OMNI MODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GDPR GDPR.PL OCHRONA DANYCH 2.0

(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi przetwarzania danych, usługi do-
radztwa związanego z przetwarzaniem danych, doradztwo 
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
powyższe usługi świadczone również za pośrednictwem 
portalu internetowego, 41 multimedialne wydania czaso-
pism, gazet, magazynów, publikacji elektronicznych, pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publi-
kacja czasopism, gazet, magazynów, książek, publikacja elek-
troniczna czasopism, gazet, magazynów, książek, publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja materia-
łów edukacyjnych, udostępnianie publikacji on-line, usługi 
publikacji, usługi wydawnicze, organizowanie, obsługa i pro-
wadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
wykładów, warsztatów, organizacja wystaw w celach edu-
kacyjnych i szkoleniowych, usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
wykładów, warsztatów, powyższe usługi świadczone rów-
nież za pośrednictwem portalu internetowego.

(210) 481453 (220) 2018 01 22
(731) PRO DUCT BY BUSINESS FRIENDS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IncentiveApp
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, interak-
tywne oprogramowanie komputerowe, 35 przeprowadzanie 
programów motywacyjnych dla pracowników, zarządzanie 
zasobami ludzkimi, 39 usługi biur podróży, mianowicie or-
ganizowanie transportu dla podróżnych, rezerwacja podróży 
za pośrednictwem biur turystycznych, usługi biura podróży, 
mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na trans-
port, organizowanie podróży, 42 rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
platform komputerowych na rzecz osób trzecich, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], 43 usługi agencji podróży w za-
kresie dokonywania rezerwacji hotelowych, usługi agencji 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi biur 
podróży w zakresie organizowania zakwaterowania.
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(210) 481472 (220) 2018 01 22
(731) KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH M. WOZIŃSKI  

A. KULISZ SPÓŁKA PARTNERSKA, Zielona Góra
(540) WOZIŃSKI KULISZ Kancelaria Radców Prawnych

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, porady 
prawne, zastępstwo procesowe.

(210) 481487 (220) 2018 01 23
(731) JARZYNOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Krerowo

(540) Coś Dobrego!

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511) 29 owoce i warzywa: gotowane, konserwo-
wane, kwaszone, marynowane i suszone, mrożone owoce 
i warzywa, owoce i warzywa w puszkach, grzyby: gotowane, 
mrożone, suszone, konserwowane i marynowane, przeciery 
owocowe i warzywne, koncentraty owoców i warzyw, prze-
twory z owoców i warzyw, dżemy, galaretki jadalne, kompo-
ty, konfitury, marmolady, musy owocowe i warzywne, sałatki 
owocowe i warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, 
gotowe dania i potrawy na bazie owoców i warzyw, mięso, 
mięso świeże i mrożone, mięso mielone, podroby mięsne, 
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, owoców i warzyw, 
wyroby wędliniarskie, konserwy mięsne, gotowe dania 
i potrawy na bazie mięsa, ryby świeże, mrożone, wędzone, 
konserwowane i solone, przetwory rybne, konserwy rybne, 
owoce morza, gotowe dania i potrawy na bazie ryb i owo-
ców morza, mleko i produkty mleczne, masło, margaryna, 
śmietana jako produkt mleczarski, sery żółte, serki kremo-
we, serki homogenizowane, serki topione, twarogi, napoje 
mleczne: jogurty, kefir, maślanka, jaja spożywcze, zupy, skład-
niki do sporządzania zup, 31 produkty rolne, ogrodnicze, 
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach: świeże owoce 
i warzywa, świeże grzyby, zioła ogrodowe świeże, nasiona, 
rośliny i kwiaty naturalne, cebulki, kłącza i nasiona roślin 
owocowych i warzyw, 35 usługi importowe i eksportowe, 
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych 
i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtow-
niach, sklepach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem 
strony internetowej następujących towarów: produkty rolne 
ogrodnicze, leśne, owoce i warzywa, przetwory z owoców 
i warzyw, sałatki owocowe warzywne, przekąski na bazie 
owoców i warzyw, grzyby, napoje, soki owocowe warzyw-
ne, mięso i wyroby z mięsa, gotowe dania i potrawy na bazie 
mięsa, owoców warzyw, ryby, przetwory rybne, owoce mo-
rza, gotowe dania i potrawy na bazie ryb owoców morza, 
mleko i produkty mleczne, napoje mleczne, jaja spożywcze, 
usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marke-
tingu i prezentacji, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów 

wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, doradztwo i pomoc w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
40 usługi w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw: wytła-
czanie owoców i warzyw, wyciskanie soków z owoców i wa-
rzyw, schładzanie i zamrażanie owoców i warzyw, suszenie, 
konserwowanie owoców i warzyw, puszkowanie owoców 
i warzyw, przetwórstwo mięsne, przetwarzanie i przerabia-
nie surowców mięsnych, usługi w zakresie konserwowania 
żywności, wędzenie żywności, utylizacja i unieszkodliwianie 
odpadów przemysłowych, recykling odpadków i odpadów.

(210) 481489 (220) 2018 01 23
(731) JARZYNOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Krerowo

(540) JARZYNOVE

(531) 05.03.13, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 29 owoce i warzywa: gotowane, konserwo-
wane, kwaszone, marynowane i suszone, mrożone owoce 
i warzywa, owoce i warzywa w puszkach, grzyby: gotowane, 
mrożone, suszone, konserwowane i marynowane, przeciery 
owocowe i warzywne, koncentraty owoców i warzyw, prze-
twory z owoców i warzyw, dżemy, galaretki jadalne, kompo-
ty, konfitury, marmolady, musy owocowe i warzywne, sałatki 
owocowe i warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, 
gotowe dania i potrawy na bazie owoców i warzyw, mięso, 
mięso świeże i mrożone, mięso mielone, podroby mięsne, 
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, owoców i warzyw, 
wyroby wędliniarskie, konserwy mięsne, gotowe dania 
i potrawy na bazie mięsa, ryby świeże, mrożone, wędzone, 
konserwowane i solone, przetwory rybne, konserwy rybne, 
owoce morza, gotowe dania i potrawy na bazie ryb i owo-
ców morza, mleko i produkty mleczne, masło, margaryna, 
śmietana jako produkt mleczarski, sery żółte, serki kremo-
we, serki homogenizowane, serki topione, twarogi, napoje 
mleczne: jogurty, kefir, maślanka, jaja spożywcze, zupy, skład-
niki do sporządzania zup, 31 produkty rolne, ogrodnicze, 
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach: świeże owoce 
i warzywa, świeże grzyby, zioła ogrodowe świeże, nasiona, 
rośliny i kwiaty naturalne, cebulki, kłącza i nasiona roślin 
owocowych i warzyw, 35 usługi importowe i eksportowe, 
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych 
i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtow-
niach, sklepach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem 
strony internetowej następujących towarów: produkty rolne, 
ogrodnicze, leśne, owoce i warzywa, przetwory z owoców 
i warzyw, sałatki owocowe i warzywne, przekąski na bazie 
owoców i warzyw, grzyby, napoje, soki owocowe i warzyw-
ne, mięso i wyroby z mięsa, gotowe dania i potrawy na bazie 
mięsa, owoców i warzyw, ryby, przetwory rybne, owoce mo-
rza, gotowe dania i potrawy na bazie ryb i owoców morza, 
mleko i produkty mleczne, napoje mleczne, jaja spożywcze, 
usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marke-
tingu i prezentacji, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów 
wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, doradztwo i pomoc w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
40 usługi w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw: wytła-
czanie owoców i warzyw, wyciskanie soków z owoców i wa-
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rzyw, schładzanie i zamrażanie owoców i warzyw, suszenie, 
konserwowanie owoców i warzyw, puszkowanie owoców 
i warzyw, przetwórstwo mięsne, przetwarzanie i przerabia-
nie surowców mięsnych, usługi w zakresie konserwowania 
żywności, wędzenie żywności, utylizacja i unieszkodliwianie 
odpadów przemysłowych, recykling odpadków i odpadów.

(210) 481505 (220) 2018 01 23
(731) PIEKARNIA TARŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarłów
(540) MR COOKIE

(531) 08.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 chleb, bułki, ciastka, wyroby piekarnicze i cu-
kiernicze, pieczywo z dodatkami smakowymi, zdrowotnymi 
i wzbogacającymi.

(210) 481530 (220) 2018 01 24
(731) ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA ANDRZEJ 

ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI,  
ANNA WERK SPÓŁKA JAWNA, Zwierzyniec Pierwszy

(540) DEEP sea

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 środki do prania, płukania i wybielania, proszki 
do prania.

(210) 481542 (220) 2018 01 24
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ALLUVIT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych.

(210) 481560 (220) 2018 01 24
(731) PODGÓRSKA-MIGUT JOLANTA  

HOTEL I RESTAURACJA NOWY DWÓR, Zaczernie
(540) HND NOWY DWÓR

(531) 05.13.07, 23.01.01, 27.05.01, 27.05.15, 29.01.12
(510), (511) 4 benzyna, biopaliwa, energia elektryczna wy-
twarzana z energii słonecznej, gazy płynne do stosowania 
w pojazdach mechanicznych, gazy skroplone do pojazdów 

z silnikiem napędowym, mieszanki paliw, oleje silnikowe, ole-
je syntetyczne, paliwa, paliwa na bazie alkoholu, smary, wę-
giel, 35 usługi w zakresie: badań marketingowych, badania 
rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności 
gospodarczej i handlowej, doradztwa w organizowaniu, pro-
wadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlo-
wą, informacji handlowej, informacji o działalności gospodar-
czej, organizowania wystaw i targów w celach handlowych 
lub reklamowych, promocji usług, promocji sprzedaży dla 
osób trzecich, zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla 
innych osób towarów takich jak: benzyna, biopaliwa, ener-
gia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, gazy płyn-
ne stosowane w pojazdach mechanicznych, gazy skroplone 
do pojazdów z silnikiem napędowym, mieszanki paliw, oleje 
silnikowe, oleje syntetyczne, paliwa, paliwa na bazie alkoholu, 
smary, węgiel, umożliwiające klientom zapoznanie się z nimi 
w godny sposób, i ich nabywanie w specjalistycznym sklepie 
lub w hurtowni, również przez Internet, reklamy oraz jej pro-
wadzenie za pomocą sieci komputerowej, reklamy ogłosze-
niowej, 41 usługi w zakresie: doradztwa zawodowego, kształ-
cenia praktycznego (pokazy), prowadzenia nocnych klubów, 
organizacji pokazów mody w celach rozrywkowych, organi-
zowania balów, organizowania i prowadzenia konferencji oraz 
sympozjów, organizowanie zawodów sportowych, usługi 
w zakresie oświaty -nauczanie i edukacja, 43 usługi w zakre-
sie prowadzenia: barów szybkiej obsługi, biur zakwaterowania 
(hotele, pensjonaty), domów opieki dla osób w podeszłym 
wieku, domów turystycznych, obsługi gastronomicznej z wła-
snym zapleczem produktami i transportem, rezerwacji miejsc 
w hotelach, stołówek, barów, hoteli, restauracji, wynajmowa-
nie sal na zebrania, sporządzanie i dostarczanie gotowych dań 
żywnościowych i napojów na zamówienie.

(210) 481566 (220) 2018 01 25
(731) FUNDACJA ROZWOJU I INTEGRACJI MULTIINTEGRA, 

Tychy
(540) Edukolandia
(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) 481575 (220) 2018 01 25
(731) WIECZOREK AGATA ANNA, Warszawa
(540) Wawa TAXI 22 333 4444

(531) 16.01.04, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 39 usługi kierowców, wypożyczanie pojazdów, 
przenoszenie, przewóz bagaży, przewożenie ładunków, 
transport samochodowy, rezerwacja miejsc na podróż, usłu-
gi taksówek, pośrednictwo w transporcie, informacja o trans-
porcie, transport pasażerski, transport podróżnych, wypoży-
czanie samochodów.
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(210) 481577 (220) 2018 01 25
(731) WIECZOREK AGATA ANNA, Warszawa
(540) Wawa TAXI 22 333 4444

(531) 16.01.04, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 39 usługi kierowców, wypożyczanie pojazdów, 
przenoszenie, przewóz bagaży, przewożenie ładunków, 
transport samochodowy, rezerwacja miejsc na podróż, usłu-
gi taksówek, pośrednictwo w transporcie, informacja o trans-
porcie, transport pasażerski, transport podróżnych, wypoży-
czanie samochodów.

(210) 481579 (220) 2018 01 25
(731) WIECZOREK AGATA ANNA, Warszawa
(540) Wawa TAXI 22 333 4444

(531) 16.01.04, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 39 usługi kierowców, wypożyczanie pojazdów, 
przenoszenie, przewóz bagaży, przewożenie ładunków, 
transport samochodowy, rezerwacja miejsc na podróż, usłu-
gi taksówek, pośrednictwo w transporcie, informacja o trans-
porcie, transport pasażerski, transport podróżnych, wypoży-
czanie samochodów.

(210) 481603 (220) 2018 01 25
(731) GRUDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MONTER SHOP samoobsługowa hurtownia 

instalacyjna

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 04.05.15, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i deta-
licznej takich towarów jak: urządzenia do ogrzewania, wy-
twarzania pary, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę, instalacje sanitarne, usługi reklamowe świadczone 
za pośrednictwem mediów w tym globalnej sieci kompu-
terowej Internet, telewizji, radia, prasy, usługi pośrednictwa 

handlowego przez sieć komputerową Internet, wynajmo-
wanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług.

(210) 481607 (220) 2018 01 26
(731) MEDIPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kwidzyn

(540) MEDIPUNKT
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usłu-
gi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, fizjoterapia, 
fizykoterapia, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdro-
wotna, usługi telemedyczne, usługi doradcze w dziedzinie 
zdrowia, porady psychologiczne, placówki opieki pielęgniar-
skiej, pomoc medyczna, terapeutyczne usługi, usługi kuracji 
uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej.

(210) 481610 (220) 2018 01 26
(731) FUNDACJA ROZWOJU I INTEGRACJI MULTIINTEGRA, 

Tychy
(540) Multi integra.pl Fundacja Rozwoju i Integracji

(531) 02.07.12, 02.09.01, 21.03.01, 20.01.01, 05.03.13, 27.05.01, 
29.01.15, 26.05.04, 26.05.14, 26.05.16, 26.15.09

(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) 481712 (220) 2018 01 29
(731) PIĘTKA BEATA WYDAWNICTWO KARTOGRAFICZNE 

MAPY ŚCIENNE, Warszawa
(540) Mappi

(531) 06.01.04, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 16 mapy, afisze, blankiety, broszury, czasopisma, 
periodyki, formularze, fotografie, gazety, kalendarze, katalogi, 
książki, materiały do nauczania, notesy, podręczniki, prospek-
ty, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, 35 agencja 
reklamowa dla osób trzecich, dystrybucja materiałów re-
klamowych, edycja tekstów reklamowych, fotokopiowanie, 
kolumny reklamowe w prasie, powielanie dokumentów, re-
klamowanie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie miejsca na umieszczanie ogłoszeń lub re-
klam, 40 usługi poligraficzne i drukarskie.

(210) 481713 (220) 2018 01 29
(731) PIĘTKA BEATA WYDAWNICTWO KARTOGRAFICZNE 

MAPY ŚCIENNE, Warszawa
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(540) Mappi

(531) 06.01.04, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 16 mapy, afisze, blankiety, broszury, czasopisma, 
periodyki, formularze, fotografie, gazety, kalendarze, katalogi, 
książki, materiały do nauczania, notesy, podręczniki, prospek-
ty, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, 35 agencja 
reklamowa dla osób trzecich, dystrybucja materiałów re-
klamowych, edycja tekstów reklamowych, fotokopiowanie, 
kolumny reklamowe w prasie, powielanie dokumentów, re-
klamowanie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie miejsca na umieszczanie ogłoszeń lub re-
klam, 40 usługi poligraficzne i drukarskie.

(210) 481778 (220) 2018 01 31
(731) MIKISZ SZYMON TORUŃSKA FAKTORIA HERBATY, 

Toruń
(540) Toruńska Faktoria Herbaty

(531) 05.03.15, 11.03.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 czekolada, czekolada pitna, herbata, herbata 
mrożona, herbatniki, kakao, kawa, miód, napoje czekolado-
we z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe 
z mlekiem, nielecznicze napoje na bazie herbaty, orzechy 
w czekoladzie, piernik, propolis, przyprawy korzenne, przy-
prawy smakowe, syrop z agawy, syropy i melasa, wyroby 
cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych 
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cu-
kiernicze na bazie orzechów arachidowych.

(210) 481787 (220) 2018 01 31
(731) POL-FOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn
(540) dino Dinusie DZIECI JE UWIELBIAJĄ BEZ DODATKU: 

FOSFORANÓW BARWNIKÓW

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.05.24, 04.03.03, 08.05.03, 25.01.15
(510), (511) 29 przetwory mięsne, wyroby wędliniarskie, 
parówki, przetwory z drobiu, wędliny drobiowe, parówki 
drobiowe.

(210) 481801 (220) 2018 01 31
(731) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) TENCZYNEK BROWAR RIS 1553

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 25.01.15, 05.11.15, 
19.01.01, 19.01.07

(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda, 
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, 
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, 
bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoho-
lowy, koktajle bezalkoholowe, likiery bezalkoholowe, lemo-
niada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje 
na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, na-
poje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów, 
33 wyroby i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca, 
calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, 
rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.

(210) 481812 (220) 2018 01 31
(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) OFERTA 360°
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komór-
kowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urzą-
dzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie 
telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i od-
twarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, 
oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z ze-
wnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane ma-
gnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komór-
kowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, 
płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty 
wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygasza-
cze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektronicz-
ne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje 
radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone 
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy ma-
gnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w for-
macie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwa-
rzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, 
urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i re-
produkcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego 
w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna 
aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, na-
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ziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia słu-
żące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzie-
lania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, 
kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, 
odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekode-
rem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowane-
go sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy 
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądar-
kę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawie-
rające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów te-
lewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu 
na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór za-
pisywanych programów (Personal Video Recorder - osobisty 
rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające 
użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za po-
średnictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy 
komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny ra-
diowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, 
kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawi-
gacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, ta-
blety, komputery przenośne, dyski twarde, dyski twarde 
przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych, kompu-
terów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, power-
banki, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domo-
wych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i ob-
razy do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowi-
zualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Inter-
netu i globalnych sieci komunikacyjnych, urządzenia 
do transmisji strumieniowej, systemy dystrybucji multime-
diów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego 
i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń 
elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organi-
zowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogra-
mowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogra-
mowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego 
przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za po-
średnictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mia-
nowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestrato-
rów wideo, DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, 
dekodery, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji 
mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do od-
bioru lub nadawania telewizji internetowej, w tym telewizji 
naziemnej, satelitarnej, kablowej, okulary 3D, okulary 3D 
do odbiorników telewizyjnych i gier komputerowych, okula-
ry inteligentne, okulary do rzeczywistości wirtualnej, aplika-
cje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami kompu-
terowymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia 
peryferyjne ubieralne do noszenia na ciele, komputery 
do noszenia na ciele lub w ubraniach, urządzenia telekomu-
nikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe 
elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na cie-
le lub w ubraniach, komputerowe oprogramowanie użytko-
we do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, prze-
nośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, smartfony do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, sprzęt audio do noszenia na sobie, urządzenia komu-
nikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogra-
mowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu 
rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę do rzeczywisto-
ści wirtualnej, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtual-
nej, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, kompute-
rowe oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie 
antywirusowe, oprogramowanie antywirusowe do telefo-
nów komórkowych i smartfonów, urządzenia do lokalizacji 
pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, 

optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia lo-
kalizacyjne działające na podczerwień, sprzęt komputerowy 
do transmisji danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy 
do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputero-
wy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, urządze-
nia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namie-
rzania celu, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, 
etui do tabletów, etui na płyty DVD, etui na odtwarzacze 
MP3, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przeno-
śne odtwarzacze mediów, etui do przenoszenia cyfrowych 
odtwarzaczy audio, etui na laptopy, etui na sprzęt kompute-
rowy i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane 
do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów 
komputerowych, osłony do ekranów telefonów komórko-
wych w formie folii, ochraniacze na ekran do smartfonów 
ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu kom-
puterowego ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran 
do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego, 
35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje re-
klamowe, badania marketingowe, opinii publicznej, rynku 
i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i do-
ręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek 
reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinforma-
tycznych- Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów 
za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompila-
cji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamo-
wych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbior-
cy, usługi świadczone w systemie on-line w zakresie reklamy, 
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośni-
ków reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pu-
blic relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyj-
nej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży 
towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórko-
wej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządze-
nia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefo-
nii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania 
dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z kompu-
terami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogra-
mowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrz-
nym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne 
nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty 
i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, 
nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audio-
wizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy 
komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, 
programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania 
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej ta-
śmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicz-
nym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kompute-
rach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, in-
formacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształca-
nia, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadaj-
niki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, 
odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i ra-
diowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia 
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do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające 
zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierają-
ce dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji 
satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i na-
grywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwię-
kowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dys-
ku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów 
(Personal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), pro-
gramy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji 
oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych 
kanałów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewi-
zory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery 
cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki ksią-
żek, tablety, komputery przenośne, komputerowe urządze-
nia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, 
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 
pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 
muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramo-
wanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyj-
nych, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multime-
diów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego 
i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń 
elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organi-
zowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogra-
mowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogra-
mowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego 
przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za po-
średnictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mia-
nowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestrato-
rów wideo, DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, 
dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, 
telewizja internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, 
kablowa, usługi handlu detalicznego związane z komputera-
mi i innymi urządzeniami, które można nosić na sobie, usługi 
pośrednictwa przy zawieraniu umów, usługi pośrednictwa 
związane z reklamowaniem, pośrednictwo w działalności 
handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie trans-
akcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w za-
wieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 
36 gwarantowanie ubezpieczeń, usługi ubezpieczeń, w tym 
ubezpieczenia grupowe, usługi informacyjne związane 
z ubezpieczeniem, usługi doradztwa związane z ubezpie-
czeniem na życie, organizowanie ubezpieczenia, zarządza-
nie ubezpieczeniami, usługi zarządzania ubezpieczeniami 
za pośrednictwem urządzeń mobilnych, usługi mobilne 
w zakresie organizowania ubezpieczenia, administrowanie 
systemami ubezpieczenia, udzielanie informacji online doty-
czących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub In-
ternetu, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
ubezpieczeń, ubezpieczenia w zakresie wyświetlacza i in-
nych elementów telefonów komórkowych, tabletów, spon-
sorowanie działalności rozrywkowej, 37 instalowanie, mon-
taż, konserwacja, serwisowanie i naprawa następujących 
urządzeń: telefony komórkowe i smartfony, sprzęt kompute-
rowy oraz do telefonii komórkowej, tablety, komputery, lap-
topy, powerbanki, urządzenia do nawigacji satelitarnej, przy-
rządy nawigacyjne, przyrządy i urządzenia pomiarowe, 
przenośna aparatura do radiokomunikacji, przyrządy do reje-
strowania czasu, odległości, rejestratory przebytej drogi dla 
pojazdów, telefoniczne urządzenia nadawcze, karty z obwo-
dami zintegrowanymi, urządzenia do wyznaczania współ-
rzędnych obiektów w skali globu wykorzystujące satelitarne 
systemy lokalizacyjne, wyposażenie linii transmisyjnych, sys-
temy i urządzenia do monitorowania pojazdów z wykorzy-

staniem technologii GPS, urządzenia lokalizacyjne, urządze-
nia i przyrządy geodezyjne, inne przyrządy pomiarowe 
służące do nawigacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi 
w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, 
udostępnianie usług Wirtualnej Sieci Prywatnej [VPN], usługi 
przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i ob-
razu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania 
i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez 
portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji 
komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania 
i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego po-
wiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania 
informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach teleko-
munikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, komunikacja 
za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPN], prze-
syłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem 
komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych 
przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiado-
mości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitar-
nego, usługi przekazywania poczty elektronicznej za po-
średnictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów 
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informa-
tycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazy-
wania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogo-
wej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych 
za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio 
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pi-
semnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, 
Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpo-
wszechniania programów telewizyjnych, programów infor-
macyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabular-
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, usługi komunika-
cyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, 
kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjne-
go łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu progra-
mów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które 
mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji inte-
raktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi umoż-
liwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem przeka-
zu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, 
wynajem urządzeń do telefonii komórkowej, wynajem 
sprzętu komputerowego i informatycznego, wynajem urzą-
dzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radio-
wego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń 
do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogo-
wego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - w za-
kresie 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, telewizja kablowa, transmisja programów radio-
wych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum 
dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do glo-
balnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe 
(usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie nadawania 
programów telewizyjnych świadczone online z sieci kompu-
terowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo 
na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, 
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filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i teleko-
munikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjne-
go, usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji 
mobilnej, usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu sa-
telitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, 
światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i mul-
timedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące 
transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multime-
dialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żą-
danie, wideotransmisja, transmisja głosu, danych, obrazów, 
sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audiowi-
zualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, 
przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multi-
medialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji 
wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 39 usługi loka-
lizacji pojazdów, usługi informacyjne związane z lokalizacją, 
41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów ki-
nowych, fotografowanie, usługi gier świadczone on-line, gry 
hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informa-
cja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka migowego, 
usługi związane z organizacją imprez karaoke, kasyna, orga-
nizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa 
kongresów, organizowanie konkursów, publikowanie ksią-
żek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizo-
wanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, naucza-
nie, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi-
zowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów 
sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, 
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publi-
kowanie tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, re-
zerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozryw-
ce, widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, 
salony gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli 
na żywo, sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginal-
nej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty 
reklamowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi 
komponowania układu graficznego publikacji inne niż 
do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi 
szkół, usługi tłumaczy, informacje o wypoczynku, wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie 
komputerów i urządzeń peryferyjnych, wypożyczanie telefo-
nów komórkowych i smartfonów, usługi rozrywkowe i edu-
kacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, 
audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fa-
bularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji 
teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktyw-
nym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług eduka-
cyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp 
do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywko-
wych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, 
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania 
dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, pro-
gramach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, 
usługi automatycznego zapisywania programów telewizyj-
nych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwa-
rzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozryw-
kowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku 
i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron WWW po-
przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, 
filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwię-
kowych, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych 
i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczą-
cych filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie stro-

ny internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści 
multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje 
dotyczące programów telewizyjnych, filmów i treści multi-
medialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multime-
dialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizo-
wanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, dostarczanie 
informacji, opinii i rekomendacji dotyczących filmów i pro-
gramów telewizyjnych, usługi w zakresie gier w rzeczywisto-
ści wirtualnej świadczone on-line z sieci komputerowej, usłu-
gi rozrywki w rzeczywistości wirtualnej, 42 usługi obsługi 
technicznej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi tech-
niczne związane z prowadzeniem portali internetowych i ko-
munikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefo-
nie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting ser-
werów, usługi techniczne związane z dostarczaniem filmów 
i programów telewizyjnych bez pobierania za pośrednic-
twem usługi wideo na żądanie, usługi techniczne związane 
z dostarczaniem programów telewizyjnych i filmów bez po-
bierania, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości 
wirtualnej, projektowanie oprogramowania rzeczywistości 
wirtualnej, projektowanie i opracowywania oprogramowa-
nia do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtu-
alnej rzeczywistości, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania antywirusowego, usługi w zakresie ochrony 
antywirusowej komputerów.

(210) 481824 (220) 2018 02 01
(731) SZKLARSKA ALINA, Bytom
(540) DESIGN YOUR LIFE
(510), (511) 9 organizery cyfrowe, elektroniczne organizery, 
elektroniczne organizery osobiste, terminarze i organizery 
do pobrania, które można wydrukować, notesy elektronicz-
ne, futerały na elektroniczne notesy, publikacje elektronicz-
ne, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje w for-
mie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne 
zarejestrowane na nośnikach komputerowych, książki au-
dio, książki elektroniczne do pobrania, książki w formacie 
cyfrowym do pobierania z Internetu, aplikacje do pobrania 
na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje 
do przepływu pracy, edukacyjne oprogramowanie kompu-
terowe, interaktywne multimedialne programy komputero-
we, mobilne aplikacje, komputerowe wygaszacze ekranu, 
do pobrania, 16 kalendarze, planery, kalendarze, planery 
drukowane, kalendarze, planery ścienne, kalendarze, plane-
ry kieszonkowe, stojaki na kalendarz, kalendarze spotkań 
[agendy], kalendarze, planery na biurko, wkłady uzupełniają-
ce do kalendarza, kalendarze z kartkami do wyrywania, pod-
kładki na biurko z kalendarzem, organizery osobiste, organi-
zery kieszonkowe, organizery na biurko, organizery [stojaki] 
na notatki, notesy, notesy kieszonkowe, notatniki [notesy], 
zeszyty, zeszyty wydatków, zeszyty ćwiczeń, zeszyty do ka-
ligrafii, zeszyty z indeksem, przekładki do zeszytów, okładki 
na zeszyty ćwiczeń, zeszyty ćwiczeń z naklejkami, zeszyty 
do zapisywania danych, zeszyty do pisania lub rysowania, 
naklejki, naklejki [kalkomanie], albumy na naklejki, nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], notatniki samoprzylepne, li-
tery samoprzylepne, papier samoprzylepny, zakładki samo-
przylepne, samoprzylepne etykiety drukowane, podkład-
ki samoprzylepne [artykuły papiernicze], samoprzylepne 
narożniki do fotografii, samoprzylepne papierowe ozdoby 
na ściany, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, ta-
śmy samoprzylepne do celów biurowych, bloczki karteczek 
samoprzylepnych [artykuły biurowe], arkusze samoprzy-
lepne z tworzyw sztucznych do wykładania półek, artykuły 
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piśmiennicze, artykuły do korektowania i ścierania, artykuły 
do pisania i stemplowania, materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, 
karty indeksowe, kartki papieru do robienia notatek, kasetki 
na papeterię [artykuły biurowe], klipsy do etui na identyfi-
katory [artykuły biurowe], dozowniki taśmy przylepnej [ar-
tykuły biurowe], długopisy kolorowe, długopisy z brokatem 
do materiałów piśmiennych, etui na przybory do pisania, 
etykietki na prezenty, etui na identyfikatory [artykuły biuro-
we], kalendarze wskazujące dzień tygodnia, kartki do opako-
wań na prezenty, kartki okolicznościowe, indeksy, skorowi-
dze, flamastry zakreślacze, zakładki do książek, upominkowe 
artykuły papiernicze, piórniki, piórniki pudełka na przybory 
do pisania, pojemniki kartonowe, pojemniki papierowe, po-
jemniki na biurko, pojemniki na korespondencję, pojemniki 
na markery, pojemniki kartonowe do pakowania, pojemniki 
na karteczki do notowania, pojemniki do archiwizacji doku-
mentów [segregatory], kosze biurkowe na akcesoria biur-
kowe, kredki ołówkowe, markery do dokumentów, okładki 
na terminarze tygodniowe, okładki notatników, organizery 
do użytku biurowego, pamiętniki, dzienniki, papierowe ar-
tykuły piśmienne, pieczątki biurowe, pieczątki pamiątkowe 
[plomby], pinezki [artykuły papiernicze], pisaki do kaligrafii, 
pisaki kolorowe, plany dnia [terminarze], podkładki do pi-
sania z klipsem, podkładki na biurko, podpórki do książek, 
podstawki do długopisów i ołówków, pojemniki na artykuły 
papiernicze, przekładki do dokumentów, przyciski do papie-
ru, przyrządy do rysowania, półki [pojemniki] na dokumenty, 
pudełka na artykuły piśmienne, ramki do zdjęć, segregatory 
[artykuły biurowe], skórzane okładki na książki, skórzane za-
kładki do książek, spinacze do papieru [materiały piśmienne], 
stojaki na dokumenty, szablony [artykuły piśmienne], tablice 
na notatki, tablice magnetyczne do planowania zajęć i spo-
tkań, tacki na dokumenty [artykuły biurowe], taśma klejąca 
[materiały piśmienne], teczki na dokumenty, temperówki, 
terminarze kieszonkowe, terminarze miesięczne, terminarze 
na biurko, terminarze roczne, terminarze tygodniowe, termi-
narze ścienne, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, 
książki, okładki książkowe, książki do rysowania, książki dla 
dzieci, książki z grafiką, 41 prowadzenie agencji i biur tury-
stycznych w zakresie organizowania: kursy instruktażowe, 
kursy szkoleniowe, kursy korespondencyjne, prowadzenie 
kursów, organizowanie komputerowych kursów szkole-
niowych, zapewnianie kursów szkoleniowych online, kursy 
w zakresie rozwoju osobistego, prowadzenie kursów edu-
kacyjnych z biznesu, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju 
osobistego, organizowanie kursów szkoleniowych związa-
nych z projektowaniem, prowadzenie kursów dotyczących 
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradztwa 
dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, zapew-
nianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym zarzą-
dzaniem czasem, kursy szkoleniowe w zakresie planowania 
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketin-
giem i biznesem, publikacje multimedialne, udostępnianie 
publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, 
publikacja i redagowanie książek, publikacja gazet elektro-
nicznych online, publikacja i redagowanie materiałów dru-
kowanych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
usługi w zakresie publikacji książek, udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line [niepobieralnych], publikacja tek-
stów w postaci nośników elektronicznych, publikacja elek-
troniczna on-line periodyków i książek, elektroniczna publi-
kacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, 
organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyj-
nych (mastermind), usługi konsultacyjne związane z publi-
kowaniem tekstów pisanych, warsztaty w celach szkolenio-
wych, warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty w celach 

edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych, kursy samo-
świadomości [szkolenia], nauczanie i szkolenia, szkolenia dla 
dorosłych, prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia 
biznesowe, szkolenia edukacyjne, organizacja webinariów.

(210) 481843 (220) 2018 02 01
(731) ŁUKIAŃSKA MONIKA MOMENTAL, Gdańsk
(540) FOTO-KOCYK
(510), (511) 24 kocyki dziecięce, koce do łóżeczek dziecię-
cych, kocyki do owijania niemowląt, kołdry dziecięce, bie-
lizna pościelowa do łóżeczek dziecięcych, kocyki dla nie-
mowląt w formie rożków, otulacze dla niemowląt, śpiworki 
dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, bielizna 
pościelowa dla niemowląt, ręczniki tekstylne dla niemowląt.

(210) 481853 (220) 2018 02 01
 (310) 31988 (320) 2017 08 10 (330) AD
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.04, 29.01.12
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy i przetworzony, 
wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów me-
dycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły 
dla palaczy, bibułki, gilzy, filtry do papierosów, przyrządy 
kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne nabijarki 
do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papiero-
sów, wybory tytoniowe do podgrzewania, urządzenia i czę-
ści tych urządzeń do podgrzewania tytoniu oraz substytu-
tów tytoniu w celu wdychania.

(210) 481855 (220) 2018 02 01
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) FortanMed

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 02.09.25
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, se-
rum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycz-
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nych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substan-
cje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, pro-
dukty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produk-
ty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma-
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, 
materiały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, 
chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, prepa-
raty diagnostyczne do celów medycznych, czopki leczni-
cze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy 
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, na-
pary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przy-
rządy ułatwiające poruszanie się.

(210) 481856 (220) 2018 02 01
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) FortanMed

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro-
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetycz-
ne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biolo-
giczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki 
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odka-
żające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i ma-
teriały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
terapeutyczne plastry, 10 wyroby medyczne, takie jak apara-
ty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

(210) 481863 (220) 2018 02 01
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) FortanMed
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro-
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetycz-
ne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biolo-
giczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki 
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odka-
żające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i ma-
teriały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
terapeutyczne plastry, 10 wyroby medyczne, takie jak apara-
ty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

(210) 481865 (220) 2018 02 01
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) BERIMAL

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15, 24.17.08, 24.17.05
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, 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, przybory toale-
towe i kosmetyczne, środki sanitarne, takie jak nieleczni-
cze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami-
ny, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki 
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, pre-
paraty wspomagające leczenie, suplementy diety, diete-
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, prepa-
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raty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty 
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, suro-
wice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnolo-
giczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki 
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmety-
ki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunko-
we, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne prepa-
raty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzy-
matyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów 
leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, 10 wyroby me-
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież 
medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające 
poruszanie się.

(210) 481871 (220) 2018 02 01
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) BERIMAL FORTE

(531) 24.17.05, 24.17.08, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, se-
rum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycz-
nych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substan-
cje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, pro-
dukty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produk-
ty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw-
trądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma-
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, 
materiały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, 
chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, prepa-
raty diagnostyczne do celów medycznych, czopki leczni-
cze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy 
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, na-
pary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przy-
rządy ułatwiające poruszanie się.

(210) 481882 (220) 2018 02 02
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) 

(531) 04.05.05, 21.01.25, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, 35 reklama, badania mar-
ketingowe, badania opinii publicznej, dystrybucja materia-
łów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 
kolportaż próbek, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom (punkty informacji konsumenckiej), pokazy 
towarów, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama 
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklama telewizyjna, wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, badania rynkowe, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, poszukiwa-
nia w zakresie patronatu, rozlepianie plakatów reklamowych, 
produkcja filmów reklamowych, public relations, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, edycja tekstów, zarobkowe za-
rządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla 
osób trzecich, wynajem billboardów (tablic reklamowych), 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, zestawienia statystyczne, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej.

(210) 481898 (220) 2018 02 02
(731) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) DOMOFIX HOME CARE

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty płynne i stałe stosowane w pra-
niu ręcznym i mechanicznym: płyny, proszki, żele, granul-
ki, tabletki do prania, preparaty wybielające, preparaty 
zmiękczające i aromatyzujące tkaniny, środki do płukania 
tkanin o działaniu antystatycznym, krochmal i inne prepa-
raty usztywniające tkaniny, farbki do bielizny, odplamia-
cze do tkanin, płyny, żele, proszki i tabletki do zmywania 
naczyń, preparaty stosowane w mechanicznym płukaniu 
i nabłyszczaniu naczyń, preparaty do mycia i czyszczenia: 
toalet i innych urządzeń sanitarnych, armatury sanitarnej, 
kuchenek, glazury i terakoty, powierzchni szklanych i cera-
micznych, powierzchni z tworzyw sztucznych, powierzch-
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ni drewnianych i laminowanych, lodówek, preparaty 
zapobiegające osadzaniu się kurzu, preparaty do udraż-
niania rur kanalizacyjnych, preparaty do czyszczenia me-
bli, preparaty do czyszczenia dywanów i wykładzin, pre-
paraty do nadawania połysku meblom, 6 folie aluminiowe 
do zawijania i pieczenia, folie metalowe do zawijania i pie-
czenia, 16 woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, fo-
lia do żywności, torebki na mrożonki, torebki śniadaniowe, 
torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, pa-
pierowe filtry do kawy, torby na śmieci z papieru lub two-
rzyw sztucznych, papier śniadaniowy, papier do wypie-
ków, papier pergaminowy, rękaw do pieczenia, papierowa 
bielizna stołowa, papier do pakowania, worki papierowe 
do odkurzaczy, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, 
21 gąbki do celów domowych, rękawice do prac domo-
wych, ircha do czyszczenia, kubły, kubły na śmiecie, ścier-
ki, gąbki, urządzenia do czyszczenia naczyń i szorowania 
garnków, szczotki i przyrządy do czyszczenia podłóg 
z napędem ręcznym, miotełki ręczne, przyrządy do mycia 
okien.

(210) 481941 (220) 2018 02 05
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) CHROOPS
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby gar-
mażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs, szynka, 
kiełbasa, kabanosy, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa 
z dodatkiem warzyw.

(210) 482033 (220) 2018 02 06
(731) SIÓDMIAK ARTUR AKADEMIA PIŁKI RĘCZNEJ, Gdańsk
(540) STADION LETNI
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi marketingowe, za-
rządzanie restauracjami, 41 organizowanie przyjęć, balów, 
bankietów, imprez artystycznych, usługi organizowania 
i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, 
sympozjów, koncertów, zjazdów, usługi związane z organi-
zowaniem dyskotek, 43 prowadzenie restauracji i kawiarni, 
usługi gastronomiczne, usługi przygotowania dań (żywność, 
napoje) na zamówienie oraz ich dostawa,wynajmowanie sal 
na zebrania i posiedzenia.

(210) 482055 (220) 2018 02 06
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) northlan ica

(531) 29.01.04, 29.01.08, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 
26.11.02, 26.11.08, 26.11.13, 18.04.02

(510), (511) 29 ryby, ryby wędzone, konserwy rybne, 
ryby i owoce morza mrożone, ryby solone oraz konserwy 
i marynaty.

(210) 482068 (220) 2018 02 06
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Oryal.

(531) 26.04.02, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, se-
rum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła 
do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody 
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, prepa-
raty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę-
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty 
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybo-
ry toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, takie jak nieleczni-
cze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty far-
maceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów 
medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, su-
plementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje die-
tetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biolo-
giczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, su-
rowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgna-
cji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały denty-
styczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność 
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weteryna-
ryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, prepa-
raty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, 
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, 10 wyroby medycz-
ne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, 
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

(210) 482071 (220) 2018 02 06
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Oryal.
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(531) 27.05.01, 26.04.02, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro-
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetycz-
ne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biolo-
giczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki 
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odka-
żające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i ma-
teriały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
terapeutyczne plastry, 10 wyroby medyczne, takie jak apara-
ty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

(210) 482073 (220) 2018 02 06
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) ORYAL
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro-
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetycz-
ne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biolo-
giczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki 
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odka-
żające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i ma-
teriały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 

do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
terapeutyczne plastry, 10 wyroby medyczne, takie jak apara-
ty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

(210) 482074 (220) 2018 02 06
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) 

(531) 26.01.04, 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, se-
rum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła 
do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody 
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, prepa-
raty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę-
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty 
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybo-
ry toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, takie jak nieleczni-
cze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty far-
maceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów 
medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, su-
plementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje die-
tetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biolo-
giczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, su-
rowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgna-
cji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały denty-
styczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność 
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weteryna-
ryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, prepa-
raty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, 
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, 10 wyroby medycz-
ne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, 
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

(210) 482115 (220) 2018 02 07
(731) SIEGENIA-AUBI KG, Wilnsdorf, DE
(540) SALON partnerski SIEGENIA
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(531) 07.01.24, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 okna z metalu, drzwi z metalu, 9 oprogramo-
wanie do wyboru i parametryzacji systemów automatyki bu-
dynkowej, bezpieczeństwa budynków i ochrony stanów bu-
dowlanych, 11 wentylatory, urządzenia wentylacyjne i fi ltry 
powietrza, 19 okna, nie z metalu, drzwi, nie z metalu, 35 do-
radztwo gospodarcze w zakresie produkcji okien, drzwi i/lub 
techniki wentylacyjnej lub budynków, wynajem materiałów 
reklamowych i powierzchni reklamowych, wsparcie sprzeda-
ży (promocja sprzedaży) na rzecz podmiotów trzecich, usługi 
w zakresie handlu detalicznego i hurtowego, również przez 
Internet, w zakresie: okien, drzwi, techniki wentylacyjnej lub 
budynków, maszyn do celów budowlanych, narzędzi, towa-
rów elektrycznych i elektronicznych, pośredniczenie w umo-
wach na rzecz podmiotów trzecich, dotyczących zakupu 
i sprzedaży towarów, organizacja wystaw i targów w celach 
gospodarczych i reklamowych, 37 prace instalacyjne w dzie-
dzinach techniki budynków, klimatyzacji, wentylacji, 41 pro-
wadzenie kursów zaocznych, w szczególności seminariów 
online, organizacja i prowadzenie warsztatów i seminariów, 
wszystkie wyżej wymienione usługi w zakresie automatyza-
cji budynków, bezpieczeństwa budynków i ochrony stanów 
budowlanych, 42 projektowanie techniczne w dziedzinach: 
technika budynków, ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, 
projektowanie instalacji wentylacyjnych, projektowanie kli-
matyzacji, instalacji elektrycznych i elektronicznych, tech-
niczne usługi projektowania przez wyspecjalizowanych 
rzemieślników.

(210) 482122 (220) 2018 02 07
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) DIUREDAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych.

(210) 482124 (220) 2018 02 07
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) CYCLOMAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych.

(210) 482128 (220) 2018 02 07
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) GLIKESLIM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych.

(210) 482129 (220) 2018 02 07
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) MORVIX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych.

(210) 482146 (220) 2018 02 07
(731) FUNDACJA KULTURA BEZPIECZEŃSTWO, Łozienica
(540) POLSKA BEZPIECZEŃSTWO

(531) 02.09.15, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 adresatki, afi sze, plakiety, znaczki poczto-
we, almanachy, plakaty, albumy, bilety, artykuły biurowe 
za wyjątkiem mebli, przybory do pisania, koszulki na do-
kumenty, przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury 
informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, 
podstawki do długopisów i ołówków, temperówki, wiecz-
ne pióra, kredki, pędzle, akwarele, chorągiewki papierowe, 
obwoluty, okładki papierowe na dokumenty, segregatory, 
fotografi e, ramki na fotografi e, kalendarze, karty pocztowe, 
publikacje o tematyce bezpieczeństwa, czasopisma, gazety 
o tematyce bezpieczeństwa, podręczniki i książki o tematy-
ce bezpieczeństwa, zakładki od książek, fotografi e, papier li-
stowy, pudełka kartonowe lub papierowe, zszywki biurowe, 
35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi rejestrowa-
nia i prowadzenia rejestru pracodawców oraz pracowników, 
pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, rekrutacja per-
sonelu, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicz-
nych, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, 
wynajmowanie pracowników, usługi agencji public relations, 
usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, fi rmy, 
usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama 
radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama kore-
spondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprze-
daży hurtowej i detalicznej usług reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni rekla-
mowych, agencje informacji handlowej, oferowanie w me-
diach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów, 
analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania 
rynku, badania opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, 
powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, obrób-
ka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowa-
nie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowa-
nie usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów 
reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu 
transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowy-
wanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja to-
warów, wynajmowanie nośników reklamowych, wyszukiwa-
nie informacji o plikach komputerowych dla osób trzecich, 
38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji teksto-
wych i obrazowych za pośrednictwem terminali kompute-
rowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowe-
go serwisu informacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa, 
usługi przydzielania dostępu do baz danych pracowników, 
agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie 
przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, ob-
sługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektro-
niczną, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie 
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy 
komputera, usługi dostarczania informacji on-line z kompu-
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terowych baz danych, dostarczanie dostępu w sieci inter-
netowej do zasobów informacyjnych mianowicie zbiorów 
ofert pracy, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu czasu 
dostępu do Internetu osobom trzecim, 41 usługi edukacyj-
ne, usługi w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej, 
doskonalenie zawodowe, doskonalenie zawodowe w dzie-
dzinie prawa i bezpieczeństwa pracy, szkolenia BHP, usługi 
związane z organizowaniem wypoczynku, organizowanie 
i obsługa imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów 
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, organizowa-
nie i prowadzenie przyjęć, zjazdów, konferencji, kongresów 
i sympozjów, usługi publikowania elektronicznego on-line 
książek i periodyków dotyczących bezpieczeństwa pracy, 
usługi publikowania książek, publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji, pisanie tekstów edukacyjnych, innych 
niż reklamowych, produkcja filmów edukacyjnych, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie edu-
kacyjnych nagrań dźwiękowych, sprawdziany edukacyjne, 
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, wypoży-
czanie książek i periodyków, fotoreportaże, organizowanie 
imprez plenerowych, tłumaczenia, ustanawianie i wręczanie 
nagród za osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, 
45 usługi prawnicze, usługi doradztwa w zakresie prawa pra-
cy i ubezpieczeń społecznych, reprezentowanie interesów 
prawnych pracowników, opracowywanie przedsięwzięć 
dotyczących usług w celu zaspokojenia potrzeb poszcze-
gólnych osób i grup społecznych, przygotowywanie opinii 
i ekspertyz prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, 
badania prawne, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa 
pracy, kontrola i nadzór nad zakładami pracy w zakresie bez-
pieczeństwa pracy, monitoring systemów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i antywłamaniowych.

(210) 482148 (220) 2018 02 07
(731) RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PIEROGARNIE STAROPOLSKIE

(531) 25.03.01, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 placki, łazanki, kluski, ciasta, desery, potrawy, 
esencje artykułów żywnościowych, kawa, napoje na bazie 
kawy, herbata, wyroby cukiernicze, sałatki, kanapki, mięso 
w cieście, naleśniki, pasztety, paszteciki, sosy przyprawowe, 
tarty z mięsem, tarty z owocami, tarty z nadzieniem różnym, 
pizze, potrawy i wypieki na bazie mąki, potrawy i wypieki 
na bazie ziemniaków, gofry, czekolada-przetwory, puddin-
gi, słodycze, 41 organizowanie i obsługa przyjęć okoliczno-
ściowych, spotkań biznesowych i imprez rozrywkowych, 
43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw 
i napojów w barach, kawiarniach i restauracjach stałych 
i sezonowych, usługi związane z przygotowywaniem dań 
na zamówienie i dostarczaniem ich do odbiorców zewnętrz-
nych- catering oraz z przygotowywaniem i sprzedażą dań 
na wynos, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje.

(210) 482149 (220) 2018 02 07
(731) RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RESTAURACJA STARY MŁYN

(531) 07.01.13, 25.03.01, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 placki, łazanki, kluski, ciasta, desery, potrawy, 
esencje artykułów żywnościowych, kawa, napoje na bazie 
kawy, herbata, wyroby cukiernicze, sałatki, kanapki, mięso 
w cieście, naleśniki, pasztety, paszteciki, sosy przyprawowe, 
tarty z mięsem, tarty z owocami, tarty z nadzieniem różnym, 
pizze, potrawy i wypieki na bazie mąki, potrawy i wypieki 
na bazie ziemniaków, gofry, czekolada-przetwory, puddin-
gi, słodycze, 41 organizowanie i obsługa przyjęć okoliczno-
ściowych, spotkań biznesowych i imprez rozrywkowych, 
43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw 
i napojów w barach, kawiarniach i restauracjach stałych 
i sezonowych, usługi związane z przygotowywaniem dań 
na zamówienie i dostarczaniem ich do odbiorców zewnętrz-
nych- catering oraz z przygotowywaniem i sprzedażą dań 
na wynos, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje.

(210) 482150 (220) 2018 02 07
(731) FUNDACJA KULTURA BEZPIECZEŃSTWO, Łozienica
(540) Fundacja Kultury Bezpieczeństwa

(531) 02.09.01, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 adresatki, afisze, plakiety, znaczki poczto-
we, almanachy, plakaty, albumy, bilety, artykuły biurowe 
za wyjątkiem mebli, przybory do pisania, koszulki na do-
kumenty, przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury 
informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, 
podstawki do długopisów i ołówków, temperówki, wiecz-
ne pióra, kredki, pędzle, akwarele, chorągiewki papierowe, 
obwoluty, okładki papierowe na dokumenty, segregatory, 
fotografie, ramki na fotografie, kalendarze, karty pocztowe, 
publikacje o tematyce bezpieczeństwa, czasopisma, gazety 
o tematyce bezpieczeństwa, podręczniki i książki o tematy-
ce bezpieczeństwa, zakładki od książek, fotografie, papier li-
stowy, pudełka kartonowe lub papierowe, zszywki biurowe, 
35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi rejestrowa-
nia i prowadzenia rejestru pracodawców oraz pracowników, 
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pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, rekrutacja per-
sonelu, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicz-
nych, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, 
wynajmowanie pracowników, usługi agencji public relations, 
usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, 
usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama 
radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama kore-
spondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprze-
daży hurtowej i detalicznej usług reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni rekla-
mowych, agencje informacji handlowej, oferowanie w me-
diach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów, 
analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania 
rynku, badania opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, 
powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, obrób-
ka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowa-
nie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowa-
nie usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów 
reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu 
transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowy-
wanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja to-
warów, wynajmowanie nośników reklamowych, wyszukiwa-
nie informacji o plikach komputerowych dla osób trzecich, 
38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji teksto-
wych i obrazowych za pośrednictwem terminali kompute-
rowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowe-
go serwisu informacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa, 
usługi przydzielania dostępu do baz danych pracowników, 
agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie 
przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, ob-
sługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektro-
niczną, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie 
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy 
komputera, usługi dostarczania informacji on-line z kompu-
terowych baz danych, dostarczanie dostępu w sieci inter-
netowej do zasobów informacyjnych mianowicie zbiorów 
ofert pracy, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu czasu 
dostępu do Internetu osobom trzecim, 41 usługi edukacyj-
ne, usługi w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej, 
doskonalenie zawodowe, doskonalenie zawodowe w dzie-
dzinie prawa i bezpieczeństwa pracy, szkolenia BHP, usługi 
związane z organizowaniem wypoczynku, organizowanie 
i obsługa imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów 
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, organizowa-
nie i prowadzenie przyjęć, zjazdów, konferencji, kongresów 
i sympozjów, usługi publikowania elektronicznego on-line 
książek i periodyków dotyczących bezpieczeństwa pracy, 
usługi publikowania książek, publikowanie tekstów (innych 
niż teksty reklamowe), komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji, pisanie tekstów edukacyjnych, innych 
niż reklamowych, produkcja filmów edukacyjnych, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie edu-
kacyjnych nagrań dźwiękowych, sprawdziany edukacyjne, 
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, wypoży-
czanie książek i periodyków, fotoreportaże, organizowanie 
imprez plenerowych, tłumaczenia, ustanawianie i wręczanie 
nagród za osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, 
45 usługi prawnicze, usługi doradztwa w zakresie prawa pra-
cy i ubezpieczeń społecznych, reprezentowanie interesów 
prawnych pracowników, opracowywanie przedsięwzięć 

dotyczących usług w celu zaspokojenia potrzeb poszcze-
gólnych osób i grup społecznych, przygotowywanie opinii 
i ekspertyz prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, 
badania prawne, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa 
pracy, kontrola i nadzór nad zakładami pracy w zakresie bez-
pieczeństwa pracy, monitoring systemów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i antywłamaniowych.

(210) 482158 (220) 2018 02 08
(731) CERKASKA OLGA LULU PRODUCTION, Warszawa
(540) SuperPies

(531) 02.09.01, 03.01.08, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 nagrania audio, wideo, obrazów ruchomych 
i nieruchomych, oprogramowanie komputerowe, opro-
gramowanie do organizacji danych, elektroniczne aparaty 
i przyrządy do celów szkoleniowych i edukacyjnych, nadaj-
niki i odbiorniki sygnałów telewizyjnych i radiowych, urzą-
dzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, programy telewizyjne, filmy, audycje ra-
diowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy 
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, zapisane 
nośniki obrazu, dźwięku i informacji, 16 materiały piśmien-
ne zawarte w tej klasie, papier, karton i wyroby z tych ma-
teriałów nie ujęte w innych klasach, druki, kalendarze, afisze, 
plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopi-
sma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby 
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, 35 usługi w zakresie reklamy, 
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, usługi w zakresie dystrybucji i dorę-
czania prospektów i próbek reklamowych, organizacji poka-
zów i wystaw w celach reklamowych, agencje reklamowe, 
badania marketingowe, badania rynku mediów i reklamy, 
usługi badania opinii publicznej, usługi produkcji audycji 
i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, 
38 agencje informacyjne, rozpowszechnianie programów 
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabular-
nych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych, programów 
informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi 
przekazu dźwięku i obrazu, rozpowszechnianie programów 
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych, sie-
ci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, transmisja 
programów radiowych i telewizyjnych, 41 rozrywka, działal-
ność kulturalna, nauczanie, organizacja rozrywkowych wi-
dowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów 
dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych, or-
ganizacja teleturniejów i konkursów, organizowanie loterii, 
organizacja nauczania, nauczanie korespondencyjne, usługi 
obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej 
i filmowej, usługi wynajmu dekoracji, kostiumów i rekwizy-
tów oraz pomieszczeń do celów rozrywkowych, sprzętu te-
lewizyjnego, radiowego, filmowego, kinematograficznego, 
usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, or-
ganizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi 
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organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, 
rekreacyjnych, informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji, 
edukacja za pośrednictwem telewizji, radia, sieci kompute-
rowej, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi 
reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia na-
grań, montaż programów radiowych i telewizyjnych, mon-
taż taśm wideo, usługi w zakresie programów telewizyjnych 
i radiowych, usługi w zakresie telewizyjnych i radiowych pro-
gramów rozrywkowych, dystrybucja i rozpowszechnianie 
filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, organizowa-
nie, produkcja i prezentacja widowisk, konkursów i imprez, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, 
45 zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, 
zarządzanie prawami własności intelektualnej, licencjono-
wanie praw własności intelektualnej, licencjonowanie praw 
autorskich i praw pokrewnych.

(210) 482170 (220) 2018 02 08
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) Ekopożyczki w Moim ING

(531) 03.01.01, 03.01.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamy, usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalno-
ści gospodarczej, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, 
analizy kosztów, ekspertyzy efektywności, badania i analizy 
marketingowe, usługi audytu, pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, systematyzacja informacji w komputerowych bazach 
danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe 
z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredy-
towych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje 
bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych, loka-
ty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje wa-
lutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, trans-
fer elektroniczny środków finansowych, 38 usługi łączności 
poprzez terminale komputerowe, przesyłanie wiadomości, 
udostępnianie forów internetowych online, wspomagane 
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapew-
nianie dostępu do baz danych, 42 administrowanie stronami 
komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramo-
wania komputerowego, analizy systemów komputerowych, 
instalowanie oprogramowania komputerowego, obsługiwa-
nie baz danych dla klientów i potencjalnych klientów banku 
dostępnych przez Internet, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów 
obsługi klienta dostępnych przez Internet.

(210) 482172 (220) 2018 02 08
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) Ekokredyt hipoteczny ING

(531) 03.01.01, 03.01.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamy, usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, oceny handlowe, wyceny przed-

siębiorstw, analizy kosztów, ekspertyzy efektywności, 
badania i analizy marketingowe, usługi audytu, pozyski-
wanie danych do komputerowych baz danych, kompute-
rowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, systematyzacja 
informacji w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem 
bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, 
doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje ban-
kowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych, loka-
ty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje 
walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, 
transfer elektroniczny środków finansowych, 38 usługi 
łączności poprzez terminale komputerowe, przesyłanie 
wiadomości, udostępnianie forów internetowych onli-
ne, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości 
i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, 42 admi-
nistrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy 
systemów komputerowych, instalowanie oprogramowa-
nia komputerowego, obsługiwanie baz danych dla klien-
tów i potencjalnych klientów banku dostępnych przez In-
ternet, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi 
klienta dostępnych przez Internet.

(210) 482231 (220) 2018 02 09
(731) EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) EQUES Fotovoltaica FIZ
(510), (511) 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i za-
rządzanie nimi, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, zarządzanie majątkiem, usługi bankowe 
i usługi kas oszczędnościowych, home banking, doradztwo 
finansowe, ubezpieczenia, doradztwo w sprawach ubez-
pieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, 
pożyczki, kredyty ratalne, lokaty kapitału, operacje finan-
sowe, usługi powiernicze, inwestycje kapitałowe, emisja 
i obsługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych, ana-
lizy finansowe, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu 
jednostek uczestnictwa, zarządzanie zbiorczym portfelem 
papierów wartościowych, zarządzanie portfelami instru-
mentów finansowych, zarządzanie majątkiem, wycena in-
strumentów finansowych, przedsiębiorstw, nieruchomości, 
kosztowności i innych dóbr inwestycyjnych oraz kolekcjo-
nerskich, doradztwo inwestycyjne, usługi związane z obro-
tem papierami wartościowymi i instrumentami finansowy-
mi, obrót papierami wartościowymi.

(210) 482232 (220) 2018 02 09
(731) EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ
(510), (511) 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i za-
rządzanie nimi, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, zarządzanie majątkiem, usługi bankowe 
i usługi kas oszczędnościowych, home banking, doradztwo 
finansowe, ubezpieczenia, doradztwo w sprawach ubezpie-
czeniowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, po-
życzki, kredyty ratalne, lokaty kapitału, operacje finansowe, 
usługi powiernicze, inwestycje kapitałowe, emisja i obsługa 
kart kredytowych, obsługa kart debetowych, analizy finan-
sowe, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 
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uczestnictwa, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów 
wartościowych, zarządzanie portfelami instrumentów fi-
nansowych, zarządzanie majątkiem, wycena instrumentów 
finansowych, przedsiębiorstw, nieruchomości, kosztowności 
i innych dóbr inwestycyjnych oraz kolekcjonerskich, doradz-
two inwestycyjne, usługi związane z obrotem papierami 
wartościowymi i instrumentami finansowymi, obrót papie-
rami wartościowymi.

(210) 482242 (220) 2018 02 10
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) GRAN Selección

(531) 06.03.14, 06.01.02, 06.07.11, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wino.

(210) 482278 (220) 2018 02 12
(731) GIL GRZEGORZ GIMPEL, Przemyśl
(540) GIMPEL

(531) 27.05.05, 26.04.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży świadczone poprzez aukcje 
internetowe, usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepów 
internetowych, pośrednictwo w sprzedaży internetowej, 
usługi udostępniania informacji o oferowanych produktach, 
projektantach produktów oraz zestawień opinii klientów 
o produktach i usługach osób trzecich, usługi w zakresie pro-
mowania towarów i usług osób trzecich, pokazy towarów, 
usługi reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, usługi sprzedaży, reklamy i promocji 
następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, su-
plementy diety, legginsy, sukienki, bluzy, bluzki, t-shirty, topy, 
podkoszulki, body, spódnice, spodnie, buty, torebki, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, 
druków, próbek, plakatów, naklejek oraz gadżetów reklamo-
wych zwłaszcza smycze, kubki, maskotki, flagi, długopisy, ba-
nery reklamowe, maskotki i balony do reklamy.

(210) 482316 (220) 2018 02 13
(731) LEITAI INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) AMBER STONES

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 14 perły z ambroidu [prasowana żywica], wisiorki 
z bursztynu będące biżuterią, bransoletki na kostkę, biżuteria 
na ciało, bransolety, ozdoby z żółtego bursztynu, 20 bursz-
tyn, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią.

(210) 482317 (220) 2018 02 13
(731) LEITAI INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Babe Amber

(531) 27.05.05, 27.05.17, 02.09.01, 29.01.12
(510), (511) 14 wisiorki z bursztynu będące biżuterią, bran-
soletki na kostkę, biżuteria na ciało, bransolety, ozdoby 
z żółtego bursztynu, perły z ambroidu [prasowana żywica], 
20 bursztyn, 28 biżuteria zabawkowa.

(210) 482334 (220) 2018 02 13
(731) POLSKA IZBA MOTORYZACJI, Warszawa
(540) ZŁOTY ZDERZAK

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów, orga-
nizowanie wystaw w celach edukacyjnych.

(210) 482336 (220) 2018 02 13
(731) POLSKA IZBA MOTORYZACJI, Warszawa
(540) ZŁOTA LAKIERNIA

(531) 15.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
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i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów, orga-
nizowanie wystaw w celach edukacyjnych.

(210) 482456 (220) 2018 02 16
(731) STAŚKO PIOTR VERTI-SUN P.H.U., Poznań
(540) VERTI-SUN
(510), (511) 35 usługi sprzedaży następujących towarów: 
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, żaluzje 
metalowe do użytku zewnętrznego, metalowe żaluzje ar-
chitektoniczne, metalowe akcesoria do żaluzji, rolety me-
talowe, rolety zewnętrzne metalowe, markizy metalowe, 
żaluzje oświetleniowe, żaluzje do pojazdów, niemetalowe 
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe żaluzje 
zewnętrzne, niemetalowe rolety zewnętrzne do okien, ro-
lety do użytku zewnętrznego (niemetalowe i nietekstylne), 
żaluzje wewnętrzne, niemetalowe akcesoria do żaluzji, rolety 
okienne, rolety do użytku wewnętrznego, taśmy do żaluzji, 
markizy z materiałów tekstylnych i z tworzyw sztucznych, 
plisowane żaluzje przeciwsłoneczne, materiały tekstylne 
do użytku w produkcji żaluzji, plisowane zasłony, parapety, 
37 montaż, naprawa i konserwacja żaluzji, rolet, okien, osłon 
okiennych, bram, drzwi, markiz, parapetów.

(210) 482469 (220) 2018 02 16
(731) MULTIKINO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) MULTI BABY KINO

(531) 16.03.05, 27.05.01
(510), (511) 9 filmy fabularne, filmy dokumentalne, reportaże, 
filmy telewizyjne, programy telewizyjne, zapisane nośniki ob-
razu i dźwięku zwłaszcza taśmy filmowe, taśmy magnetycz-
ne, dyski optyczne, zapisane dyski optyczne do odtwarzania 
w komputerach multimedialnych, reprodukcje zapisanych no-
śników informacji, karty zakodowane magnetycznie, magne-
tyczne karty identyfikujące, zintegrowane karty magnetyczne, 
elektroniczne lub kodowane, karty chipowe, magnetyczne 
nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji, karty inteli-
gentne, elektroniczne karty chipowe kodowane, urządzenia 
elektroniczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
magnetyczne nośniki danych, czytniki jako sprzęt przetwa-
rzający dane, czytniki kodów kreskowych, karty stałego klien-
ta, karty członkowskie, karty USB, 16 papier, karton i wyroby 
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki akcyden-
sowe, kalendarze, foldery, prospekty afisze, plakaty, fotografie, 
nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, 
materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru 
i tworzyw sztucznych materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), kartki z życzeniami, karty pocztowe, 
katalogi, koperty, książki, mapy, notatniki notesy, drukowane 
karty na przepisy, karty lojalnościowe i członkowskie bez ko-
dowania magnetycznego, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
35 usługi agencji reklamowej: produkcja reklam telewizyjnych, 
radiowych, kinowych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie 

miejsca na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, pokazy towarów, organizowanie 
kampanii reklamowych i poszczególnych elementów tych 
kampanii, usługi w zakresie organizacji targów, wystaw, pu-
blicznych aukcji, usługi w zakresie badania rynku, usługi pro-
wadzenia hurtowni, sklepu, tele-sklepu, sklepu internetowego 
w zakresie: odzieży, obuwia, nakryć głowy, apaszek, krawatów, 
okularów słonecznych, kalkulatorów, sprzętu do nagrywania 
i odtwarzania dźwięku i obrazu, komputerów przenośnych, 
radioodbiorników, materiałów piśmiennych, kalendarzy, pla-
katów, albumów, papeterii, etui na wizytówki, galanterii skó-
rzanej, breloczków, baloników, banerów, chorągiewek, flag, 
konstrukcji dmuchanych, balonów, latawców, parasoli, ple-
caków, obrusów, ręczników, koców, pościeli, podkładek pod 
kubki, kieliszków i szklanek, podkładek pod mysz komputero-
wą, toreb z tworzyw sztucznych, mebli i wyposażenia wnętrz, 
drobnego sprzętu kuchennego i gospodarstwa domowego, 
elektronicznego i elektrycznego sprzętu gospodarstw domo-
wego, artykułów spożywczych, gumy do żucia, cukierków, 
wyrobów kosmetycznych, perfumeryjnych i higienicznych, 
biżuterii i wyrobów z metali szlachetnych, instrumentów mu-
zycznych, wyrobów ze szkła, porcelany, zabawek, kart do gry, 
sprzętu oświetleniowego, zegarów i zegarków, wyrobów 
włókienniczych, mebli, mebli biurowych, usługi prowadzenia 
sklepu i hurtowni z wyżej wymienionymi towarami z nanie-
sionym logo i napisami reklamowymi, znakami towarowymi, 
usługi administrowania obiektami sportowymi, 40 usługi 
polegające na wywoływaniu błon filmowych, obróbce kopii 
filmowych, montażu filmów, opracowaniu wersji dźwiękowej 
kopii filmowych i kaset video, 41 usługi w zakresie studia fil-
mowego: produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych, 
reportaży, widowisk telewizyjnych, teatralnych, przedstawień 
operowych i baletowych, organizacja produkcji filmowej 
i telewizyjnej, nagrań płytowych, radiowych i audio-video, 
opracowywanie programów telewizyjnych, usługi w zakresie 
dostarczania rozrywki: organizacja koncertów, widowisk arty-
stycznych, teatry, orkiestry, chóry, zespoły muzyczne, prowa-
dzenie wesołych miasteczek, kin, kin na wolnym powietrzu, 
organizacja teleturniejów, organizacja imprez rekreacyjnych, 
usługi rozpowszechniania filmów, kopii filmowych, nagrań 
video, płyt, rozpowszechniania komputerowych programów 
multimedialnych na nośnikach pamięci, usługi organizacji 
imprez sportowych, usługi impresaryjne dla artystów, spor-
towców, usługi w zakresie doboru obsady aktorskiej do ze-
społów artystycznych, do filmów, programów telewizyjnych 
i radiowych, przedstawień teatralnych, imprez rozrywkowych, 
organizacja pokazów mody, 43 usługi gastronomiczne: re-
stauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, usługi polegające 
na przygotowaniu żywności i napojów na zamówienie osób 
trzecich, 45 usługi w zakresie administrowania i pośrednictwa 
w obrocie wszelkimi formami własności intelektualnej.

(210) 482470 (220) 2018 02 16
(731) MULTIKINO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) MULTI BABY KINO
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(531) 01.01.02, 16.03.05, 27.05.01
(510), (511) 9 filmy fabularne, filmy dokumentalne, reporta-
że, filmy telewizyjne, programy telewizyjne, zapisane nośniki 
obrazu i dźwięku zwłaszcza taśmy filmowe, taśmy magne-
tyczne, dyski optyczne, zapisane dyski optyczne do odtwa-
rzania w komputerach multimedialnych, reprodukcje zapisa-
nych nośników informacji, karty zakodowane magnetycznie, 
magnetyczne karty identyfikujące, zintegrowane karty ma-
gnetyczne, elektroniczne lub kodowane, karty chipowe, ma-
gnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji, 
karty inteligentne, elektroniczne karty chipowe kodowane, 
urządzenia elektroniczne, fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, magnetyczne nośniki danych, czytniki jako sprzęt 
przetwarzający dane, czytniki kodów kreskowych, karty sta-
łego klienta, karty członkowskie, karty USB, 16 papier, karton 
i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki 
akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty afisze, plakaty, 
fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książ-
ki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pako-
wania z papieru i tworzyw sztucznych materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), kartki z życzeniami, 
karty pocztowe, katalogi, koperty, książki, mapy, notatniki 
notesy, drukowane karty na przepisy, karty lojalnościowe 
i członkowskie bez kodowania magnetycznego, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi agencji reklamowej: pro-
dukcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystry-
bucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, wypożyczanie materiałów reklamo-
wych, pokazy towarów, organizowanie kampanii reklamo-
wych i poszczególnych elementów tych kampanii, usługi 
w zakresie organizacji targów, wystaw, publicznych aukcji, 
usługi w zakresie badania rynku, usługi prowadzenia hur-
towni, sklepu, tele-sklepu, sklepu internetowego w zakresie: 
odzieży, obuwia, nakryć głowy, apaszek, krawatów, okularów 
słonecznych, kalkulatorów, sprzętu do nagrywania i odtwa-
rzania dźwięku i obrazu, komputerów przenośnych, radio-
odbiorników, materiałów piśmiennych, kalendarzy, plakatów, 
albumów, papeterii, etui na wizytówki, galanterii skórzanej, 
breloczków, baloników, banerów, chorągiewek, flag, kon-
strukcji dmuchanych, balonów, latawców, parasoli, plecaków, 
obrusów, ręczników, koców, pościeli, podkładek pod kubki, 
kieliszków i szklanek, podkładek pod mysz komputerową, 
toreb z tworzyw sztucznych, mebli i wyposażenia wnętrz, 
drobnego sprzętu kuchennego i gospodarstwa domowe-
go, elektronicznego i elektrycznego sprzętu gospodarstw 
domowego, artykułów spożywczych, gumy do żucia, cukier-
ków, wyrobów kosmetycznych, perfumeryjnych i higienicz-
nych, biżuterii i wyrobów z metali szlachetnych, instrumen-
tów muzycznych, wyrobów ze szkła, porcelany, zabawek, 
kart do gry, sprzętu oświetleniowego, zegarów i zegarków, 
wyrobów włókienniczych, mebli, mebli biurowych, usługi 
prowadzenia sklepu i hurtowni z wyżej wymienionymi towa-
rami z naniesionym logo i napisami reklamowymi, znakami 
towarowymi, usługi administrowania obiektami sportowy-
mi, 40 usługi polegające na wywoływaniu błon filmowych, 
obróbce kopii filmowych, montażu filmów, opracowaniu 
wersji dźwiękowej kopii filmowych i kaset video, 41 usługi 
w zakresie studia filmowego: produkcja filmów fabularnych, 
dokumentalnych, reportaży, widowisk telewizyjnych, teatral-
nych, przedstawień operowych i baletowych, organizacja 
produkcji filmowej i telewizyjnej, nagrań płytowych, radio-
wych i audio-video, opracowywanie programów telewizyj-
nych, usługi w zakresie dostarczania rozrywki: organizacja 
koncertów, widowisk artystycznych, teatry, orkiestry, chóry, 
zespoły muzyczne, prowadzenie wesołych miasteczek, kin, 

kin na wolnym powietrzu, organizacja teleturniejów, or-
ganizacja imprez rekreacyjnych, usługi rozpowszechniania 
filmów, kopii filmowych, nagrań video, płyt, rozpowszech-
niania komputerowych programów multimedialnych na no-
śnikach pamięci, usługi organizacji imprez sportowych, usłu-
gi impresaryjne dla artystów, sportowców, usługi w zakresie 
doboru obsady aktorskiej do zespołów artystycznych, do fil-
mów, programów telewizyjnych i radiowych, przedstawień 
teatralnych, imprez rozrywkowych, organizacja pokazów 
mody, 43 usługi gastronomiczne: restauracje, kawiarnie, 
bary szybkiej obsługi, usługi polegające na przygotowaniu 
żywności i napojów na zamówienie osób trzecich, 45 usługi 
w zakresie administrowania i pośrednictwa w obrocie wszel-
kimi formami własności intelektualnej.

(210) 482484 (220) 2018 02 17
(731) ZAPRZALSKA RENATA MARTEL, Poznań
(540) OPONEUM

(531) 18.01.21, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 12 opony samochodowe, 35 sklep internetowy 
oferujący opony samochodowe, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Web dotyczącej 
sprzedaży wszelkich pojazdów, części składowych do pojaz-
dów oraz akcesoriów samochodowych.

(210) 482497 (220) 2018 02 19
(731) ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów
(540) AFTER ALCOHOL

(531) 02.09.01, 19.07.01, 27.05.01
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazo-
wana, woda źródlana, napoje izotoniczne.
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(210) 482562 (220) 2018 02 19
(731) ELBUD BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Rusiecka
(540) ELBUD

(531) 01.05.25, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9  instalacje elektroenergetyczne, alarmy, alar-
my antywłamaniowe, komórki fotowoltaiczne, instalacje 
fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, moduły fotowol-
taiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory 
energii fotowoltaicznej, kalibrowane referencyjne ogniwa 
fotowoltaiczne, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, fotowolta-
iczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elek-
trycznej z energii słonecznej, urządzenia fotowoltaiczne 
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię 
elektryczną, 37 montaż, naprawa i serwis urządzeń i instalacji 
fotowoltaicznych, instalacji inteligentnego budynku, instala-
cji siły i światła, sieci komputerowych, sieci energetycznych, 
instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej, instalacji ochrony 
przed napadem i włamaniem, instalacji teletechnicznych, 
kompleksowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięcio-
wej, oświetlenia ulicznego, instalacji źródeł odnawialnych, 
instalacja i naprawa alarmów, 41 szkolenia, szkolenia dla 
pracowników, szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł ener-
gii, prowadzenie i organizowanie szkoleń, 42 sporządzanie 
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, 
projektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych, 
instalacji inteligentnego budynku, instalacji siły i światła, sieci 
komputerowych, sieci energetycznych, instalacji sygnalizacji 
przeciwpożarowej, instalacji ochrony przed napadem i wła-
maniem, instalacji teletechnicznych, kompleksowej ochrony 
odgromowej i przeciwprzepięciowej, oświetlenia ulicznego, 
instalacji źródeł odnawialnych, programowanie paneli ope-
ratorskich, pomiary elektryczne, pomiary kamerą termowi-
zyjną, konfiguracja / programowanie sterowników, projek-
towanie systemów zarządzania urządzeniami i systemami 
w budynkach.

(210) 482607 (220) 2018 02 20
(731) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY ARGO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut
(540) EMOJ
(510), (511) 30 lizaki, wyroby cukiernicze, słodycze, 35 rekla-
ma, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, promocja sprzedaży, reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, usługi sprzedaży detalicznej 
lizaków, wyrobów cukierniczych i słodyczy, usługi sprzedaży 
hurtowej lizaków, wyrobów cukierniczych i słodyczy.

(210) 482609 (220) 2018 02 20
(731) SMARTER APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SmarterAPPS

(531) 16.01.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, progra-
my komputerowe (oprogramowanie do pobrania), aplika-
cje na urządzenia mobilne, 35 doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, lokalizacja pojazdów i wagonów towarowych 
za pomocą komputera, organizowanie wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pozy-
skiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, służby informacyjne, 
sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyza-
cja danych komputerowych baz danych, transkrypcja prze-
kazu, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach 
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 39 informa-
cja o składowaniu, informacja o transporcie, magazynowanie 
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi 
nawigacji, usługi lokalizacji pojazdów i osób, usługi moni-
torowania pojazdów, urządzeń i ładunków, usługi lokalizacji 
telefonów komórkowych, usługi lokalizacji specjalnych ter-
minali osobistych, usługi telemetrii, usługi w zakresie zapew-
nienia dwustronnej komunikacji między obiektem a centralą, 
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy syste-
mów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu kom-
puterowego, instalacja oprogramowania komputerowego, 
ekspertyzy inżynieryjne, aktualizacja oprogramowania kom-
puterów, odzyskiwanie danych, powielanie oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie systemów komputerowych, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, projektowanie terminali mobilnych, usługi w zakre-
sie zapewnienia dostępu do danych gromadzonych w syste-
mie i integracji z innymi systemami teleinformatycznymi.

(210) 482611 (220) 2018 02 20
(731) SMARTER APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SmarterPOD

(531) 16.01.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, progra-
my komputerowe (oprogramowanie do pobrania), aplika-
cje na urządzenia mobilne, 35 doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, lokalizacja pojazdów i wagonów towarowych 
za pomocą komputera, organizowanie wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, służby informacyjne, sor-
towanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja 
danych komputerowych baz danych, transkrypcja przekazu, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 39 informacja o skła-
dowaniu, informacja o transporcie, magazynowanie elektro-
nicznych nośników danych lub dokumentów, usługi nawiga-
cji, usługi lokalizacji pojazdów i osób, usługi monitorowania 
pojazdów, urządzeń i ładunków, usługi lokalizacji telefonów 
komórkowych, usługi lokalizacji specjalnych terminali osobi-
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stych, usługi telemetrii, usługi w zakresie zapewnienia dwu-
stronnej komunikacji między obiektem a centralą, 42 admi-
nistrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów 
komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu kompute-
rowego, instalacja oprogramowania komputerowego, eks-
pertyzy inżynieryjne, aktualizacja oprogramowania kompu-
terów, odzyskiwanie danych, powielanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie systemów komputerowych, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, projektowanie terminali mobilnych, usługi w zakre-
sie zapewnienia dostępu do danych gromadzonych w syste-
mie i integracji z innymi systemami teleinformatycznymi.

(210) 482665 (220) 2018 02 21
(731) LEMONEX SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) Lx. Lemonex

(531) 26.03.06, 27.05.01, 24.17.02, 26.03.05, 29.01.12
(510), (511) 5 tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki 
zmniejszające apetyt, suplementy diety dla celów leczniczych, 
29 bekon, pasty do kanapek zawierające tłuszcz, pasztety mię-
sne, smalec, żelatyna do celów spożywczych, buliony, preparaty 
do produkcji bulionów, koncentraty bulionu, drób, mięso, eks-
trakty mięsne, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, flaki, 
galaretki mięsne, szynka, kaszanka, kiełbasy, filety rybne, kawior, 
klej rybi spożywczy, potrawy z ryb, ryby konserwowane, ryby, 
śledzie, bita śmietana, kefir, masło, krem masłowy, produkty 
mleczne, mleko, napoje mleczne lub z przewagą mleka, sery, 
śmietana, jaja, jaja w proszku, żółtka z jajek, grzyby konserwo-
wane, kapusta kwaszona, korniszony, korniszony z jarzynami, 
owoce mrożone, owoce konserwowane, rośliny strączkowe 
konserwowane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, warzywa 
gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzy-
wa liofilizowane, zupy, składniki do sporządzania zup, galaretki 
owocowe, konfitury, marmolady, oleje spożywcze, margaryna, 
tłuszcze jadalne, daktyle, migdały spreparowane, oliwki konser-
wowane, orzeszki arachidowe preparowane, rodzynki suche, 
30 preparaty aromatyczne do żywności, budynie, drożdże, ke-
czup, majonezy, miód, mleczko pszczele, musztarda, ocet, przy-
prawy, sosy, mąka ziemniaczana, słodycze, wyroby cukiernicze, 
chałwa, czekolada, lody, guma do żucia, pizza, bułki, chleb, cu-
kier, kakao, kawa, napoje na bazie czekolady, kakao, kawy, mąka, 
produkty zbożowe w tym grysiki, ryż, kasze spożywcze, kuskusy, 
płatki owsiane, jęczmienne, kukurydziane, kukurydza prażona, 
makarony, potrawy na bazie mąki, potrawy liofilizowane, któ-
rych głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest ryż, sól kuchenna, 31  drożdże 
dla bydła, groch świeży, grzyby świeże, produkty do hodowli 
zwierząt, kukurydza, nasiona, ogórki świeże, orzechy, orzechy 
kokosowe, owoce cytrusowe, owoce świeże, pasze, pożywienie 
dla zwierząt domowych, warzywa świeże, 32 lemoniady, prepa-
raty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe, energetyzu-
jące, izotoniczne, odalkoholizowane, orzeźwiające, serwatkowe, 
napoje na bazie owoców i warzyw, napoje sportowe wzboga-
cane proteinami, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, 
pastylki do napojów gazowanych, piwo, soki owocowe, soki 
warzywne jako napoje, syropy do napojów, owocowe nektary 

bezalkoholowe, sorbety [napoje], syrop do lemoniady, wody 
gazowane i mineralne jako napoje, preparaty do wytwarzania 
wód mineralnych i gazowanych, woda sodowa i stołowa, 33 na-
poje alkoholowe, koktajle, miód pitny, wino, wyciągi z owoców 
alkoholowe, 34 cygara, cygaretki, fajki, filtry papierosowe, pa-
pierosy, tabaka, tytoń, zapalniczki dla palaczy, zapałki, 35 usłu-
gi w zakresie prowadzenia detalicznej i hurtowej sprzedaży 
następujących towarów: tabletki wspomagające odchudzanie, 
tabletki zmniejszające apetyt, suplementy diety dla celów lecz-
niczych, bekon, pasty do kanapek zawierające tłuszcz, pasztety 
mięsne, smalec, żelatyna do celów spożywczych, buliony, pre-
paraty do produkcji bulionów, koncentraty bulionu, drób, mię-
so, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, 
flaki, galaretki mięsne, szynka, kaszanka, kiełbasy, filety rybne, 
kawior, klej rybi spożywczy, potrawy z ryb, ryby konserwowane, 
ryby, śledzie, bita śmietana, kefir, masło, krem masłowy, produk-
ty mleczne, mleko, napoje mleczne lub z przewagą mleka, sery, 
śmietana, jaja, jaja w proszku, żółtka z jajek, grzyby konserwo-
wane, kapusta kwaszona, korniszony, korniszony z jarzynami, 
owoce mrożone, owoce konserwowane, rośliny strączkowe 
konserwowane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, warzywa 
gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzy-
wa liofilizowane, zupy, składniki do sporządzania zup, galaretki 
owocowe, konfitury, marmolady, oleje spożywcze, margaryna, 
tłuszcze jadalne, daktyle, migdały spreparowane, oliwki kon-
serwowane, orzechy kokosowe, orzeszki arachidowe prepa-
rowane, rodzynki suche, preparaty aromatyczne do żywności, 
budynie, drożdże, keczup, majonezy, miód, mleczko pszczele, 
musztarda, ocet, przyprawy, sosy, mąka ziemniaczana, słodycze, 
wyroby cukiernicze, chałwa, czekolada, lody, guma do żucia, piz-
za, bułki, chleb, cukier, kakao, kawa, napoje na bazie czekolady, 
kakao, kawy, mąka, produkty zbożowe w tym grysiki, ryż, kasze 
spożywcze, kuskusy, płatki owsiane jęczmienne, kukurydziane, 
kukurydza prażona, makarony, potrawy na bazie mąki, potrawy 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, po-
trawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, sól 
kuchenna, dodatki do pasz nie do celów leczniczych, drożdże 
dla bydła, groch świeży, grzyby świeże, produkty do hodowli 
zwierząt, kukurydza, nasiona, ogórki, orzechy, owoce cytruso-
we, owoce świeże, pasze, pożywienie dla zwierząt domowych, 
warzywa świeże, lemoniady, preparaty do produkcji napojów, 
napoje bezalkoholowe, energetyzujące, izotoniczne, odalkoho-
lizowane, orzeźwiające, serwatkowe, napoje na bazie owoców 
i warzyw, napoje sportowe wzbogacane proteinami, owocowe 
nektary bezalkoholowe, sorbety [napoje], syrop do lemonia-
dy, pastylki do napojów gazowanych, napoje bezalkoholowe 
z soków owocowych, piwo, soki owocowe, soki warzywne jako 
napoje, syropy do napojów, wody gazowane i mineralne jako 
napoje, preparaty do wytwarzania wód mineralnych i gazo-
wanych, woda sodowa i stołowa, napoje alkoholowe, koktajle, 
miód pitny, wino, wyciągi z owoców alkoholowe, cygara, cyga-
retki, fajki, filtry papierosowe, papierosy, tabaka, tytoń, zapalnicz-
ki dla palaczy, zapałki.

(210) 482684 (220) 2018 02 22
(731) ATOMY CO., LTD., Gongju-si Republika Korei
(540) atom
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(531) 01.13.01, 01.13.10, 28.03.99, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do twarzy i ciała, prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji skóry i do zabiegów, płyny 
upiększające, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skó-
ry, błyszczyki do ust, pomadki i szminki, tusze do rzęs, pre-
paraty do demakijażu, eyelinery, ołówki do makijażu, puder 
do twarzy, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli i pod prysznic, maseczki kosmetyczne, chus-
teczki odtłuszczające do użytku kosmetycznego, preparaty 
w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów 
kosmetycznych, preparaty do ciała w sprayu, preparaty pod 
prysznic, preparaty do opalania chroniące przed promie-
niowaniem słonecznym, preparaty do opalania w sprayu, 
kremy po opalaniu, preparaty do stosowania po opalaniu, 
kosmetyki do włosów i skóry głowy, farby do włosów, prepa-
raty do kręcenia i układania włosów, preparaty do włosów, 
nie do celów medycznych, preparaty do depilacji, lakiery 
do włosów, produkty perfumeryjne i wody kolońskie, per-
fumowane spraye do ciała, bawełniane płatki kosmetyczne, 
wata do celów kosmetycznych, patyczki z watą do celów 
kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, nawilża-
ne chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączane prepara-
tami kosmetycznymi, mydła kosmetyczne do użytku oso-
bistego, pasta do zębów, płyny do płukania ust, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, balsamy 
do rąk, kosmetyki dla zwierząt, szampony, żywność wzbo-
gacona do włosów, 5 żywność dla niemowląt, plastry, ma-
teriały opatrunkowe, mleko w proszku dla niemowląt, pre-
paraty farmaceutyczne i weterynaryjne, nieoczyszczone 
leki w naturalnej formie, substancje dietetyczne składające 
się z witamin, minerałów oraz mikroelementów, zarówno 
oddzielnie jak i w połączeniach, suplementy diety zawiera-
jące białko, mieszanki w proszku do sporządzania napojów 
z dodatkami odżywczymi, suplementy diety zawierające 
minerały, odżywcze suplementy diety, preparaty mineral-
ne, napoje z dodatkami dietetycznymi, suplementy żyw-
nościowe, nutraceutyki do celów odżywczych, witaminy 
i preparaty witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, 
suplementy diety zawierające mikroelementy, suplementy 
odżywcze głównie na bazie bakterii kwasu mlekowego, nu-
traceutyki do celów terapeutycznych, suplementy wapnia, 
suplementy ziołowe, suplementy cynku w postaci pastylek, 
błonnik pokarmowy, odżywcza żywność uzupełniająca, su-
plementy odżywcze głównie na bazie ekstraktów roślin-
nych, odżywcza żywność uzupełniająca głównie na bazie 
ekstraktów roślinnych, płyny do przemywania pochwy, 
podpaski higieniczne, majtki chłonne dla osób cierpiących 
na inkontynencję, majtki higieniczne, wkładki higieniczne, 
tampony, chusteczki nawilżane do celów medycznych, 
pieluchy papierowe, pieluchy tekstylne, pieluchomajtki 
dziecięce, chusteczki odkażające, lecznicze pastylki do ssa-
nia, krople do nawilżania oczu, roztwory do szkieł kontak-
towych, suplementy odżywcze głównie na bazie kwasów 
tłuszczowych omega-3 i/lub kwasów tłuszczowych EPA/
DHA pozyskiwanych z ryb, odżywcze suplementy żywności 
oparte głównie na ekstraktach z owoców, odżywcze suple-
menty żywności oparte głównie na czerwonym żeń-szeniu, 
21 pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przy-
bory kuchenne, przybory do gotowania nieelektryczne, 
przenośne zestawy do gotowania do użytku na wolnym 
powietrzu, grzebienie i gąbki, szczotki, zastawa stołowa 
(oprócz sztućców), naczynia do picia, przenośne uchwyty 
do pojemników na napoje, elektryczne i nieelektryczne 
otwieracze do butelek, przybory kosmetyczne, dozow-
niki do mydła w płynie, mydelniczki i pudełka na mydło, 
puste pojemniki - rozpylacze, urządzenia dezodoryzujące 

do użytku osobistego, puszki do makijażu, pudemiczki, 
nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, szczotki 
do włosów, paznokci i zębów, szczoteczki do czyszczenia 
przestrzeni międzyzębowych, nici dentystyczne, pojemniki 
na szczoteczki do zębów, uchwyty na szczoteczki do zę-
bów, nieelektryczne urządzenia do woskowania, nieelek-
tryczne przybory do czyszczenia i mycia, garnki i rondle ku-
chenne (nieelektryczne), nieelektryczne patelnie, szczelnie 
zamykane pojemniki do przechowywania jedzenia, opako-
wania do żywności, pojemniki termoizacyjne, wiadra z two-
rzyw sztucznych, wiadra do użytku przemysłowego, wiadra 
do użytku w gospodarstwie domowym, termosy, torby izo-
termiczne, nieelektryczne lodówki przenośne, elektryczne 
przybory kosmetyczne i toaletowe do oczyszczania skóry, 
elektryczne szczoteczki do zębów, wymienne końcówki 
do elektrycznych szczoteczek do zębów, rękawiczki winy-
lowe do użytku domowego, rękawiczki do użytku domo-
wego, rękawiczki higieniczne, rękawice do polerowania, 
rękawice ogrodnicze, rękawice bawełniane do użytku do-
mowego, rękawice do peelingu, gąbki roślinne do użytku 
domowego, myjki złuszczające, gąbki ścierne do szorowa-
nia skóry, nieelektryczne pędzle kosmetyczne, 29 konser-
wowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
zupy i preparaty do przyrządzania zup, galaretki, mięso, 
ryby, drób, dziczyzna, mrożona soja, potrawy głównie 
z owoców, przetworzone produkty warzywne, kiszone 
warzywa, przetworzony czerwony żeńszeń, produkty 
z przetworzonego czerwonego żeń-szenia, koncentraty 
z czerwonego żeńszenia, sproszkowany czerwony żeń-
-szeń, żywność wzbogacona głównie na bazie czerwo-
nego żeń-szenia, żywność wzbogacona głównie na bazie 
kwasów tłuszczowych omega-3 i/lub kwasów tłuszczo-
wych EPA-DHA pozyskiwanych z ryb, żywność wzboga-
cona na bazie owoców i/lub warzyw, preparaty bakterii 
kwasu mlekowego w proszku, napoje zawierające bak-
terie kwasu mlekowego, żywność wzbogacona głównie 
na bazie preparatów bakterii kwasu mlekowego, żywność 
wzbogacona na bazie wodorostów, jadalne wodorosty 
[konserwowane], produkty z przetworzonych wodoro-
stów, opiekane wodorosty, suszone jadalne wodorosty, 
ryby i skorupiaki [konserwowane], żywność produkowana 
z ryb i skorupiaków, żywność wzbogacona na bazie suszo-
nych ryb i skorupiaków, solone makrele, kiszone warzy-
wa [kimchi], orzechy konserwowane [inne niż mrożone], 
orzechy prażone, orzechy mrożone, przetworzone orze-
chy, batony spożywcze na bazie przetworzonych owoców 
i orzechów, poczwarki jedwabnika do spożycia przez lu-
dzi, oleje i tłuszcze jadalne, żywność wytwarzana z olejów 
i tłuszczy, oleje spożywcze, oliwa z oliwek, olej sezamowy, 
przetworzone produkty nabiałowe, produkty mleczne, 
mleko, mleko sojowe [zamiennik mleka], tofu, produkty 
przygotowywane z twarogu sojowego (tofu), żywność 
wytwarzana z przetworzonej soi (z wyjątkiem tofu i żyw-
ności z niego wytwarzanej), drób (nie żywy), żywność wy-
twarzana z przetworzonych jaj, jaja, żywność funkcjonalna 
wytwarzana głównie na bazie jaj, mięsa i kiełbaski kon-
serwowane, przetworzone produkty mięsne, soki roślinne 
do gotowania, żywność wzbogacona głównie na bazie 
ekstraktów roślinnych, żywność wzbogacona głównie 
na bazie roślin, konserwowane ryby, konserwowane wo-
dorosty, mięso konserwowane w puszkach i w słoikach, 
ryby konserwowane w puszkach i słoikach, warzywa kon-
serwowane w puszkach i w słoikach, owoce konserwo-
wane w puszkach i w słoikach, wodorosty konserwowane 
w puszkach i w słoikach.
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(210) 482711 (220) 2018 02 23
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Magna Men & Lady

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

(210) 482713 (220) 2018 02 23
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Blink K12

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

(210) 482715 (220) 2018 02 23
(731) POLOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Giebnia
(540) POLOMARKET POLSKI SKLEP
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty jako przybory toaletowe, aromaty jako olejki 
eteryczne, olejki eteryczne jako aromaty do ciast, balsamy 
do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust, chemiczne pro-
dukty do prania służące do ożywiania kolorów do użytku 
domowego, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, 
cytrynowe olejki eteryczne, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, 
dezodoranty zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty kwiato-
we jako perfumy, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycz-
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nych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecz-
nym, olejek miętowy jako olejek eteryczny, esencje eteryczne, 
etui na szminkę, farby do brody, farby do włosów, henna jako 
barwnik kosmetyczny, jonony jako wyroby perfumeryjne, ka-
dzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna 
do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, 
kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przy-
mocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) 
do prania, kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki 
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czesząca, kreda malarska, 
krem do butów, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, 
kremy wybielające do skóry, krochmal do nadawania połysku 
praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, lakiery jako 
środki do usuwania, lakiery do paznokci, ług sodowy, łupki 
polerskie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe po-
tpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające 
do celów kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru 
tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzują-
ce, mydło do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby 
do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki 
do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek 
golteriowy, olejek jaśminowy, olejek migdałowy, olejek la-
wendowy, olejek różany, olejek terpentynowy jako preparat 
odtłuszczający, olejki do celów kosmetycznych, olejki do per-
fum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa 
cedrowego, olejki toaletowe, olejki do brwi, papier do pole-
rowania, wosk do parkietu, paski odświeżające oddech, paski 
wybielające zęby, pasta do butów, pasty do pasków 
do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, piżmo jako wyroby per-
fumeryjne, płótno szmerglowe, płótno z nasypem szklanym 
jako płótno ścierne, płukanki do oczu, nie do celów medycz-
nych, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, 
płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów 
niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny 
intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, wosk do pod-
łogi, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, 
popiół wulkaniczny do czyszczenia, powietrze sprężone 
w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty antysta-
tyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia pro-
tez zębowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty 
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, 
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
jako przybory toaletowe, preparaty do kąpieli, nielecznicze, 
preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania 
liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty 
do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do ody-
miania jako perfumy, preparaty do pielęgnacji paznokci, pre-
paraty do polerowania, preparaty do polerowania protez 
dentystycznych, preparaty do prania, preparaty do prania 
chemicznego, preparaty do prostowania włosów, preparaty 
do samoopalania jako kosmetyki, preparaty do udrażniania 
rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów 
gospodarstwa domowego, preparaty do wybawiania plam, 
preparaty fitokosmetyczne, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty 
ściągające do celów kosmetycznych, papiery toaletowe, 
krochmal jako preparaty wygładzające, produkty do odświe-
żania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciw-
potowe mydła, puder do twarzy, pumeks, rdza jako prepara-
ty do usuwania, roztwory do szorowania, róż polerski, rzęsy 
sztuczne, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna 
do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów 
innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony, 
szampony, szampony dla zwierząt jako nielecznicze prepara-

ty pielęgnacyjne, szampony dla zwierząt domowych jako 
nielecznicze preparaty do pielęgnacji, sztuczne paznokcie, 
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki 
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki 
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, pasty jako środki do konserwacji 
skóry, środki do namaczania prania, środki do polerowania 
podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg jako pre-
paraty do szorowania, środki zapachowe odświeżające po-
wietrze, środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie 
do zmywarek naczyń, ultramaryna w postaci środków wy-
bielających stosowane w pralnictwie, środki wygładzające 
i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, talk 
kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpentyny jako 
olejki eteryczne, tlenek glinu jako materiał ścierny, tłuszcze 
do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów ko-
smetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina ko-
smetyczna, węglik krzemu jako materiał ścierny, węglik me-
tali jako materiał ścierny, woda kolońska, woda lawendowa, 
woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycz-
nych, wosk do butów, wosk do depilacji, wosk do parkietów, 
wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk pral-
niczy, wosk szewski, wybielacze jako odbarwiacze służące 
do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnic-
twie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele 
do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do wybiela-
nia zębów, 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, świece 
zapachowe, światełka nocne jako świeczki, świece, węgiel, 
wosk do nart, podpałki, podpałki papierowe do zapalania, 
pasta do obuwia, 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne 
z wyposażeniem, białkowe suplementy diety, błonnik pokar-
mowy, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, 
kadzidełka do odstraszania owadów, kompresy, leki dla ludzi, 
leki wzmacniające, lepy na muchy, lepy na muchy w postaci 
taśmy, odżywcze suplementy diety, owadobójcze szampony 
dla zwierząt, papier przeciwmolowy, pieluszki dla niemowląt, 
pieluchomajtki dziecięce, plastry, podpaski higieniczne, pre-
paraty witaminowe, środki przeciwbólowe, środki przeciw-
gorączkowe, tampony, żywność dla niemowląt, 8 młotki jak 
narzędzia ręczne, młotki drewniane jako narzędzia ręczne, 
noże, noże ceramiczne, noże do pizzy nieelektryczne, noże 
do usuwania rybich łusek, noże kuchenne, noże myśliwskie, 
noże ogrodnicze do przycinania roślin, nożyce, nożyce 
ogrodnicze, nożyczki, obcinacze do paznokci elektryczne 
lub nieelektryczne, osełki do ostrzenia, ostrzałki, nieelek-
tryczne otwieracze do puszek, pęsety do depilacji, pilniki, 
pilniki do paznokci, pincety, elektryczne lub nieelektryczne 
polerki do paznokci, pompki ręczne, przecinaki jako narzę-
dzia ręczne, elektryczne lub nieelektryczne przybory do de-
pilacji, scyzoryki, sekatory, sztućce, sztućce stołowe, nieelek-
tryczne śrubokręty, widelce, widełki do pielenia, widły, 
wiertarki ręczne piersiowe, wiertła jako części narzędzi ręcz-
nych, zalotki do rzęs, zestawy do golenia, zestawy do mani-
cure, elektryczne zestawy do manicure, zestawy do pedicu-
re, żelazka, żelazka do karbowania, żyletki, 9 alkoholomierze, 
biurowe urządzenia do dziurkowania kart, baterie elektrycz-
ne, czujniki, diody świecące LED, dyktafony, dyskietki, elek-
troniczne tłumacze kieszonkowe, elektroniczne terminarze 
osobiste, elektryczne dzwonki do drzwi, etui na okulary, etui 
na smartfony, gaśnice, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kon-
takty jako złącza elektryczne, gwizdki do przywoływania 
psów, gwizdki sygnalizacyjne, igły gramofonowe, kalkulatory 
kieszonkowe, kamery wideo, kamizelki ratunkowe, kasety wi-
deo, kaski do jazdy konnej, klepsydry jako czasomierze, kla-
wiatury komputerowe, koce gaśnicze, komputery, podręcz-
ne komputery przenośne, ładowarki do baterii, lampy 
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błyskowe do aparatów fotograficznych, lampy błyskowe jako 
fotografia, liczniki, liczydła, lornetki, lupy jako optyka, lustra 
jako optyka, łyżki do odmierzania, magnesy dekoracyjne, 
magnetofony, magnetowidy, maski do nurkowania, maski 
ochronne, megafony, miarki jako przyrządy miernicze, miary, 
miarki krawieckie, modemy, monitory jako sprzęt kompute-
rowy, myszy jako sprzęt do przetwarzania danych, naboje 
na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, obudowy 
głośników, ochraniacze zębów, ochraniacze głowy do upra-
wiania sportu, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, 
odblaskowe kamizelki ochronne, odtwarzacze kaset, od-
twarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, 
odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, okulary, okula-
ry 3D, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do upra-
wiania sportu, oprawki do okularów, oprogramowanie gier, 
optyczne nośniki danych, pamięci zewnętrzne USB, plandeki 
ochronne, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe jako au-
dio-wideo, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki 
pod nadgarstki do użytku z komputerem, pojemniczki 
na szkła kontaktowe, pokrowce do tabletów, pokrowce 
na laptopy, pokrowce na smartfony, ramki cyfrowe do zdjęć, 
radia samochodowe, radia jako odbiorniki radiowe, subwo-
ofery, suwmiarki, szkła kontaktowe, tablety, telefony, telefony 
bezprzewodowe, telefony komórkowe, tuby do głośników, 
torby do noszenia komputerów, wagi analizujące masę ciała, 
wagi dla niemowląt, wagi łazienkowe, wzmacniacze, wykry-
wacze dymu, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zatycz-
ki do uszu do nurkowania, 16 globusy, gumki do ścierania, 
gazety, fotografie wydrukowane, folia z tworzywa sztuczne-
go do opakowywania, etykiety z papieru lub kartonu, do-
zowniki taśmy przylepnej jako artykuły biurowe, ekierki 
do rysowania, filtry do kawy papierowe, klamerki, klipsy 
do papieru, karuk jako klej rybi do papieru lub do użytku do-
mowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku 
domowego, kartki z życzeniami, karton, karty, karty do kolek-
cjonowania, inne niż do gier, karty pocztowe, książki, kreda 
do pisania, komiksy, kokardy papierowe, koperty jako artyku-
ły piśmienne, koperty na butelki z papieru lub kartonu, mate-
riały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowa-
ne, materiały piśmienne, maty papierowe, notatniki jako 
notesy, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, obrazy 
i zdjęcia, papier ryżowy, papier w arkuszach jako artykuły pi-
śmienne, papierowe podkładki pod szklanki, pastele jako 
kredki, pędzle, periodyki jako czasopisma, pinezki, pióra i dłu-
gopisy jako artykuły biurowe, pióra kulkowe, pióra ze stali, 
podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, 
podstawki do długopisów i ołówków, przybory szkolne jako 
artykuły piśmienne, przyciski do papieru, przyrządy do ryso-
wania, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka 
z farbami jako artykuły szkolne, ramki i stojaki do fotografii, 
ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rysiki, ry-
sunki, segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papiero-
we, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notatni-
kiem i przyborami do pisania w postaci zestawów, teczki 
z notatnikiem i przyborami do pisania jako artykuły papierni-
cze, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektrycz-
ne, torby papierowe, torebki do gotowania w kuchniach mi-
krofalowych, torebki do pakowania jako koperty, woreczki 
z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucz-
nych na odchody zwierząt domowych, tuby z tektury, wstąż-
ki papierowe, zakładki do książek, wzory do haftowania, wzo-
ry do kalkowania, wałki do malowania ścian, worki na śmieci 
wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wskaźniki 
do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, za-
kładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub rysowania, 
zszywacze jako artykuły biurowe, zszywki biurowe, 18 laski, 
kijki marszowe i trekkingowe, chlebaki, obroże dla zwierząt, 

odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, paraso-
le, plecaki, podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizy-
tówki, pokrowce na parasole, przeciwsłoneczne parasole, 
torby, torby na narzędzia (puste), torby na zakupy, torby 
na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne z pa-
skiem na ramię, torby turystyczne, torebki, walizki, walizki 
z kółkami, 20 lustra (srebrzone szkło), materace, krzesła, kosze 
niemetalowe, materace dmuchane, do celów niemedycz-
nych, parawany jako meble, poduszki dla zwierząt domo-
wych, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, po-
ściel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynie na narzędzia, 
niemetalowe, puste, stojaki na parasole, stojaki na ręczniki 
jako meble, stojaki na czasopisma, stojaki, półki, stoliki rucho-
me pod komputery, stoły, wieszaki i haczyki na ubrania, wie-
szaki na torby, niemetalowe, wieszaki stojące na płaszcze, 
tace niemetalowe, tablice do zawieszania kluczy, zamknięcia 
do pojemników niemetalowe, zasłony dekoracyjne z korali-
ków, 21 dzbanki, dozowniki mydła, doniczki okienne, donicz-
ki na kwiaty, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nie-
elektryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia 
do kuchni, deski do prasowania, butelki, butelki chłodnicze, 
butelki na napoje dla podróżnych, cedzaki do użytku domo-
wego, brytfanny, balony szklane jako pojemniki, dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelek-
tryczne, dziadki do orzechów, filiżanki, elektryczne i nieelek-
tryczne korkociągi, filtry do kawy nieelektryczne, foremki 
do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy, fo-
remki jako przybory kuchenne, formy i foremki jako przybory 
kuchenne, frytownice nieelektryczne, gąbki czyszczące, gąb-
ki do użytku domowego, gąbki do makijażu, gąbki ścierne 
do szorowania skóry, gąbki toaletowe, garnki, garnki kuchen-
ne, konewki, kieliszki do jajek, karafki na alkohol, ircha 
do czyszczenia, klatki dla zwierząt domowych, klosze 
do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, kom-
plety do likierów, końcówki do szczoteczek elektrycznych, 
grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, grzebienie, grze-
bienie dla zwierząt, gofrownice do ciast nieelektryczne, ko-
sze do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domo-
wego, kosze na papier, kosze na śmieci, koziołki pod noże 
na stół, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, ku-
fle, kubły, kufle na piwo, kuwety dla zwierząt domowych, 
łapki do garnków, łapki na insekty, lejki, foremki do lodu, ło-
patki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użyt-
ku kuchennego, łyżki do butów, łyżki do lodów, łyżki do mie-
szania jako przybory kuchenne, łyżki do polewania pieczeni 
jako utensylia kuchenne, naczynia na napoje, mydelniczki, 
naczynia ceramiczne, shakery jako naczynia do mieszania 
koktajli, mopy, miseczki, miski ze szkła, młynki do pieprzu, 
ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne, miotły, mied-
nice jako naczynia, mieszadełka do koktajli, blendery jako 
miksery, nieelektryczne, do celów domowych, miotełki 
do kurzu, miotełki do usuwania kurzu z mebli, maselniczki, 
materiały do polerowania w postaci ściereczek, maty do pie-
czenia, maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstyl-
nych, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów 
i mrożonych napojów, naczynia szklane do napojów, nici 
dentystyczne, nieelektryczne młynki kuchenne, nocniki, od-
kurzacze nieelektryczne, ozdoby z porcelany, packi na mu-
chy, parowary nieelektryczne, pałeczki jako sprzęt kuchenny, 
patelnie, patery, pędzle do golenia, pokrywki do garnków, 
pokrowce na deski do prasowania, pojemniki termoizolacyj-
ne, pojemniki na wykałaczki, pojemniki na olej, ocet, sól 
i pieprz, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki 
na kleje, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, 
podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin służące do układania 
kwiatów, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z mate-
riałów tekstylnych, podkładki pod garnki, podkładki na stół, 
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nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podgrzewacze 
do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, pędzle kosme-
tyczne, pędzle kuchenne, pieprzniczki, koszyki piknikowe 
z naczyniami, pipety kuchenne, płytki zapobiegające kipie-
niu mleka, pochłaniacze dymu do użytku domowego, pół-
miski służące jako tace, półmiski do jarzyn, polerujące mate-
riały do nabłyszczania, z wyjątkiem preparatów, papieru 
i kamieni, porcelana, prasy do czosnku jako sprzęt kuchenny, 
prasy do tortilli, nieelektryczne jako przybory kuchenne, pra-
widła do butów, przenośne chłodziarki, nieelektryczne, prze-
nośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przepychaczki 
do czyszczenia odpływu, przesiewacze popiołu do użytku 
domowego, przesiewacze, sita jako przybory gospodarstwa 
domowego, przybory do użytku w gospodarstwie domo-
wym, przybory kosmetyczne, przybory kuchenne, przybory 
kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe, przykrycia 
na czajniczek, przykrywki do dań, przyrządy do demakijażu, 
przyrządy do krojenia ciasta, przyrządy do polerowania przy 
użyciu wosku, nieelektryczne, salaterki, ruszty kuchenne, roz-
pylacze zapachowe, rondle ceramiczne, rondle, rozpylacze 
do perfum, rozpylacze środków odstraszających komary 
podłączane do gniazdka, rękawice do grilla, rękawice do pie-
karnika, rękawice do polerowania, rękawice do użytku do-
mowego, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawi-
ce do mycia samochodów, puszki do pudru, ręczne młynki 
do kawy, pudełka na herbatę, pucharki na owoce, pudełka 
na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, ściereczki 
do kurzu, ściereczki do polerowania, ścierki do mycia podłóg, 
separatory piankowe do palców stóp do użytku podczas pe-
dicure, serwetniki, serwisy do herbaty, serwisy do kawy jako 
zastawa stołowa, serwisy jako zastawa stołowa, sitka do her-
baty, sitka do konewek, sitka do zaparzania herbaty, skarbon-
ki, skarbonki-świnki, słoiki na ciastka, słomki do picia, solnicz-
ki, spodeczki, spryskiwacze, statuetki z porcelany, ceramiki, 
gliny lub szkła, stojaki na pędzle do golenia, stroiki na świece, 
suszarki do bielizny, świeczniki, szklane naczynia do picia, 
szczypce do sałaty, szczypce do lodu, szczypce do cukru, 
szczotki do szorowania, szczotki do mycia naczyń, szczotki 
do dywanów, szczotki do misek klozetowych, szczotki do bu-
tów, szczotki do czyszczenia pojemników, świeczniki służące 
do oprawy, syfony na wodę gazowaną, szczoteczki do brwi, 
szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczoteczki 
do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, szkla-
ne zatyczki, szmatki do czyszczenia, szpatułki kosmetyczne, 
szpilki kuchenne metalowe, szufelki lub przyrządy do zbiera-
nia okruszków, tace do użytku domowego, tace papierowe, 
do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użyt-
ku, talerze papierowe, tarki do celów kuchennych, termoizo-
lacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napo-
jów, wiaderka do kostek lodu, wazy do zup, wazony, wanienki 
dla niemowląt przenośne, wałki do ciasta domowe, urządze-
nia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, trzon-
ki mioteł, uchwyty na gąbki, torby izotermiczne, tłuczki 
do użytku kuchennego, torebki do wyciskania kremu przy 
dekoracji, trzepaczki do dywanów, nie będące maszynami, 
trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne do użyt-
ku domowego, wieszaki na ręczniki w postaci prętów i kół, 
wkłady chłodzące do schładzania żywności i napojów, wyka-
łaczki, zastawa stołowa, zamknięcia pokrywek do garnków, 
zestawy do przypraw, zastawa stołowa, inna niż noże, widel-
ce i łyżki, zraszacze, zraszacze do podlewania kwiatów i ro-
ślin, 24 bielizna stołowa i pościelowa, bielizna pościelowa 
i koce, bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, brokaty, filc, 
kołdry, koce dla zwierząt domowych, kapy na łóżka, kotary 
na drzwi jako zasłony, pokrowce i narzuty na meble, pokrycia 
mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, na-
rzuty na łóżka, moskitiery, pledy podróżne, papierowe narzu-

ty na łóżka, pokrycie na materace, poszewki na poduszki jako 
poszwy na poduszki, prześcieradła na łóżka, ręczniki, rękawi-
ce kąpielowe, ścierki do osuszania szkła jako ręczniki, ście-
reczki do usuwania makijażu, serwetki tekstylne, serwety 
na stół nie papierowe, śpiworki dla niemowląt, śpiworki 
z kapturem dla niemowląt, śpiwory, zasłony prysznicowe 
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony 
z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, zasłony, uchwyty do za-
słon z materiałów tekstylnych, 25 apaszki jako chustki, ban-
dany na szyję, berety, bielizna osobista, biustonosze, bielizna 
wchłaniająca pot, boa na szyję, bokserki, body jako bielizna, 
bryczesy, botki, buty sportowe, buty sznurowane, buty 
za kostkę, chustki jako apaszki, cylindry jako kapelusze, czapki 
jako nakrycia głowy, czepki pod prysznic, czepki kąpielowe, 
daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy, długie luźne 
stroje, espadryle, etole jako futra, fartuchy jako odzież, fulary 
jako ozdobne krawaty, futra jako odzież, garnitury, getry jako 
ochraniacze zakładane na buty, gorsety, gorsety jako bielizna 
damska, halki jako bielizna, halki, półhalki, kalosze wkładane 
na obuwie, kamizelki, kapelusze papierowe jako odzież, ka-
mizelki dla rybaków, kąpielówki, kaptury jako odzież, kimona, 
kimona do karate, kimona japońskie, kombinezony, kombi-
nezony piankowe dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielo-
we, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim 
rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, 
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki 
jako odzież, kombinezony jako odzież, legginsy, liberie, majt-
ki, majtki damskie, majtki dziecięce jako odzież, maski na oczy 
do spania, mitry jako nakrycia głowy, mufki jako odzież, myc-
ki, pluski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki na ra-
miona, nauszniki jako odzież, obuwie, obuwie gimnastyczne, 
obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane 
z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla rowerzystów, odzież 
gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież 
z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelek-
tryczne, okrycia wierzchnie jako odzież, pończochy, poncza, 
podwiązki do skarpetek, podwiązki, podkoszulki sportowe, 
podkoszulki bez rękawów, płaszcze kąpielowe, piżamy, piko-
wane kurtki jako odzież, palta, pantofle domowe, pantofle 
kąpielowe, paski jako odzież, pasy do przechowywania pie-
niędzy jako odzież, pasy elastyczne wyszczuplające jako bie-
lizna, pelerynki, opaski na głowę, poszetki, pulowery, rajsto-
py, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym 
palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, śliniaki niepa-
pierowe, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje 
na maskaradę, stroje przeciwdeszczowe, stroje plażowe, su-
kienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szali-
ki, szarfy do ubrania, szlafroki, trykoty, trykoty jako ubrania, 
walonki jako buty filcowe, turbany, woalki, welony jako 
odzież, wyprawki dziecięce jako odzież, wyroby pończoszni-
cze, 26 broszki jako dodatki do ubrań, cekiny do ubrań, deko-
racyjne akcesoria do włosów, elastyczne wstążki, kokardy 
do włosów, koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, igły, guziki, 
girlandy sztuczne, gąbki do upinania włosów w kok, kosmyki 
włosów, kwiaty sztuczne, łaty przyklejane na gorąco do re-
peracji wyrobów włókienniczych, naparstki do szycia, 
ozdobne plakietki, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, 
pióra jako dodatki do ubrań, sztuczne owoce, szpilki do wło-
sów, spinki jako klamerki do włosów, spinki do włosów, siatki 
na włosy, przepaski do włosów, poduszeczki do igieł, podu-
szeczki do szpilek, spinki wsuwki do włosów, sprężynki 
do włosów jako akcesoria do włosów, sprężynki jako akceso-
ria do włosów, sztuczne rośliny, wsuwki do kręcenia włosów, 
wsuwki do włosów, zamki błyskawiczne, zamki błyskawiczne 
do toreb, zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub bre-
loków do kluczy, 27 dywaniki i maty samochodowe, dywany, 
chodniki i maty, maty, maty antypoślizgowe, maty do jogi, 
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maty łazienkowe jako dywaniki, maty gimnastyczne, maty 
z trzciny, 28 artykuły gimnastyczne, balony, bobsleje, body-
board, butelki do karmienia lalek, broń zabawkowa, buty łyż-
wiarskie z przymocowanymi łyżwami, gra w domino, gra 
w kulki, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry 
przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towa-
rzyskie, gry z obręczami, grzechotki, figurki do zabawy, dyski 
latające, dyski sportowe, dżojstiki do gier wideo, dzwonki 
na choinkę, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, 
drony (zabawki), choinki z materiałów syntetycznych, deski 
do pływania, gwizdki jako wabiki myśliwskie, hantle, hulajno-
gi jako zabawki, huśtawki kalejdoskopy, kapiszony do pistole-
tów jako zabawki, kapiszony wybuchowe jako zabawki kapo-
ki do pływania, karty do bingo, karty do gry, kije do gier, kije 
golfowe, kije hokejowe konstrukcyjne klocki do zabawy, koła 
do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, końcówki do ki-
jów bilardowych, konie na biegunach jako zabawki, kontrole-
ry do konsoli gier, maty z zabawkami dla niemowląt, maski 
zabawkowe, łyżwy, łyżworolki, łuki do strzelania, łóżka dla la-
lek, lotnie, lalki, latawce, lotki jako gry, kości do gry, kreda 
do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bi-
lardowe, misie pluszowe, modele będące zabawkami, mode-
le pojazdów w zmniejszonej skali, ochraniacze jako części 
strojów sportowych, ochraniacze na łokcie jako artykuły 
sportowe, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświe-
tleniowych i słodyczy, papierowe czapeczki na przyjęcia, 
pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów jako arty-
kuły sportowe, pierścienie do rzucania jako gry, piłki do gier, 
piłki do gier i zabaw, płetwy do pływania, plansze do gry 
w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, 
pneumatyczne pistolety jako zabawki, sanki jako artykuły 
sportowe, samochody do zabawy, rzutki strzelnicze jako tar-
cze, rzutki, strzałki jako gra, rowery trójkołowe dla dzieci jako 
zabawki, rzut podkową jako gry, roboty zabawkowe, rękawi-
ce golfowe, rękawice do gier, rękawice baseballowe, rękawi-
ce bokserskie, rękawice dla pałkarzy jako akcesoria do gier, 
pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, podbieraki dla węd-
karzy, proce jako artykuły sportowe, przybory do łucznictwa, 
przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, siatki tenisowe, 
śmieszne gadżety na imprezy, tańce jako bibeloty, podarki 
na przyjęcia, śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, spławiki 
wędkarskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stojaki 
do choinek, stoły do piłkarzyków, szachownice, szachy, szpu-
le do latawców, tarcze strzelnicze, warcaby, wędki, wiszące 
karuzele dla dzieci jako mobile, układanki jako puzzle, tram-
poliny, trampoliny jako artykuły sportowe, torby na kije gol-
fowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, 
torby na sprzęt do krykieta, wózki na torby golfowe, worki 
treningowe, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domo-
wych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiec-
twa i wędkarstwa, zestawy modeli w zmniejszonej skali 
do składania jako zabawki, żetony do gier hazardowych, żyłki 
wędkarskie, 29 ajvar jako pasta z papryki, bakłażanów i czosn-
ku, aloes spożywczy, anchois, nieżywe, białka jajek, bekon, 
bita śmietana, bulgogi jako koreańskie danie z wołowiny, bu-
lion jako preparaty do produkcji, cebula konserwowana, gu-
acamole jako pasta z awokado, grzyby konserwowane, gro-
szek konserwowy, galbi jako danie z grillowanego mięsa, 
galarety mięsne, galaretki owocowe, galaretki, flaki, frankfur-
terki, filety rybne, fasolka konserwowa, falafel, dżemy, dziczy-
zna, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej 
zawartości tłuszczu, czosnek konserwowy, daktyle, drób, nie-
żywy, dżem imbirowy, homary nieżywe, hummus jako pasta 
z ciecierzycy, hot dogi w cieście kukurydzianym, ikra rybia 
przetworzona, jagody, konserwowane, jaja, jaja w proszku, 
jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, 
kawior, kefir jako napój mleczny, kiełbaski do hotdogów, kieł-

baski w cieście, kiszone warzywa jako kimchi, klej rybi spo-
żywczy, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, 
kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosoło-
we, konserwowane ryby, miąższ owoców, masło kokosowe 
jako olej kokosowy, masło kakaowe, masło, małże nieżywe, 
margaryna, marmolada, masło arachidowe, łosoś, nieżywy, 
nieżywe małże jako mięczaki, liofilizowane warzywa, liofilizo-
wane mięso, langusty, nieżywe, lecytyna do celów kulinar-
nych, łój spożywczy, konserwowane warzywa, korniszony, 
konserwy rybne, krążki z cebuli, krem na bazie masła, krewet-
ki różowe nieżywe, krewetki nieżywe, krokiety, kukurydza 
cukrowa, przetworzona, kwaśna śmietana, mięso i wędliny, 
mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, 
migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albumi-
nowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinar-
nych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinar-
nych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów 
kulinarnych, mrożone owoce, mleko z orzeszków ziemnych 
do celów kulinarnych, mleko z orzeszków ziemnych, mleko 
w proszku, mleko sojowe, mleko sfermentowane, mleko 
skondensowane, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje 
na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka koko-
sowego, olej słonecznikowy do celów spożywczych, ostrygi 
nieżywe, orzechy ziemne przetworzone, orzechy preparo-
wane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy kandyzowa-
ne, orzechy aromatyzowane, opiekane wodorosty, oliwki 
konserwowane, olej z siemienia lnianego do celów kulinar-
nych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłocze-
nia, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orze-
cha palmowego do żywności, napoje na bazie mleka 
orzechowego, nasiona, przetworzone, nasiona słonecznika 
przetworzone, nieżywe małże, olej i tłuszcz kokosowy do ce-
lów spożywczych, olej kostny, jadalny, olej kukurydziany spo-
żywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, owoce 
konserwowane, owoce gotowane, owoce konserwowane 
w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta 
z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty do kro-
mek zawierające tłuszcz, pasztet z wątróbki, pasty na bazie 
orzechów, pektyna do celów kulinarnych, pierożki na bazie 
ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, 
potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, 
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, 
przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, ryby, ryby 
solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieży-
we, serwatka, skórki owocowe, skorupiaki, nieżywe, śledzie, 
nieżywe, smalec, śmietana na bazie warzyw, śmietana jako 
produkty mleczarskie, soczewica konserwowana, soja kon-
serwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinar-
nych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne do goto-
wania, sos żurawinowy jako kompot, spożywczy olej 
kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, przetwory do zup 
jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, ria-
żenka jako prażone zsiadłe mleko, rodzynki, spożywczy olej 
sezamowy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, substy-
tuty mleka, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, tahini jako 
pasta z ziarna sezamowego, tłuszcze jadalne, tofu, trufle kon-
serwowane, tuńczyk, nieżywy, warzywa gotowane, warzywa 
liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wą-
troba, wieprzowina, składniki do sporządzania zup, zupy, 
zsiadłe mleko, żółtka jajek, żelatyna, wywar, bulion, wiórki 
kokosowe, żywność przygotowywana z ryb, 30 anyż, anyż 
gwiaździsty, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aro-
maty kawowe, aromaty do żywności w postaci preparatów, 
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi jako na-
dziewane kluski gotowane na parze, batony zbożowe, bibim-
bap jako ryż z warzywami i wołowiną, preparaty usztywnia-
jące do bitej śmietany, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka 
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tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy jako pro-
dukty zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow 
jako przyprawa, chutney jako ostry, gęsty sos, ciasto w posta-
ci masy do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy-
pieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki mię-
towe, curry jako przyprawa, cykoria jako substytut kawy, 
cynamon jako przyprawa, czekolada, czekolada pitna, czo-
snek mielony jako przyprawa, dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, któ-
rych głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze 
do ciast, drożdże, dulce de leche jako kajmak, enzymy 
do ciast, gałka muszkatołowa, gimbap jako koreańskie danie 
z ryżu, glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, kawa 
niepalona, kawa nienaturalna, kawa, kasze spożywcze, kasza 
manna, kasza kukurydziana, karmelki jako cukierki, kapary, 
kanapki z parówką jako hot dog, kanapki, kakao, jogurt mro-
żony jako lody spożywcze, jęczmień łuskany, jęczmień gnie-
ciony, jiaozi (pierogi nadziewane), herbatniki petit-beurre, ja-
dalny papier ryżowy, gofry, gotowe potrawy na bazie 
makaronu, goździki jako przyprawa, guma do żucia, herbata, 
herbata mrożona, imbir jako przyprawa, keczup, kiełki psze-
niczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, 
kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona 
jako popcorn, kurkuma, kuskus jako kasza, kwiaty i liście jako 
substytuty herbaty, liofilizowane dania, których głównym 
składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głów-
nym składnikiem jest ryż, lód naturalny lub sztuczny, lody, 
lukier do ciast, lukier lustrzany jako polewa lustrzana, lukrecja 
jako cukiernictwo, majonez, mąka, mąka gorczycowa, mąka 
jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka 
pszenna, napoje na bazie kakao, napoje kawowe z mlekiem, 
napoje kakaowe z mlekiem, napoje czekoladowe z mlekiem, 
napary, inne niż do celów leczniczych, naleśniki, musztarda, 
musy deserowe, musy czekoladowe, muesli, miód, mleczko 
pszczele, marynaty, mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, 
mięta do wyrobów cukierniczych, mąka z tapioki, mąka 
ziemniaczana, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki jako 
wyroby cukiernicze, makarony, marcepan, napoje na bazie 
kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na ba-
zie herbaty, ocet, ocet piwny, orzechy w czekoladzie, owies 
łuskany, owocowe galaretki jako słodycze, pałeczki lukrecjo-
we jako wyroby cukiernicze, papier jadalny, papka ryżowa 
do celów kulinarnych, papryka jako przyprawa, pasta migda-
łowa, pasta z soi jako przyprawy, pasty czekoladowe do sma-
rowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pa-
stylki jako wyroby cukiernicze, pasztet w cieście (pate en 
croute), piccalilli jako marynowane warzywa w pikantnym 
sosie musztardowym, pestojako sos, pielmieni jako pierogi 
z nadzieniem mięsnym, piernik, pieprz, guiche, puddingi, pti-
furki jako ciasteczka, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
przyprawy korzenne, przetworzone nasiona do użytku jako 
przyprawa, propolis, proszek do pieczenia, proszki do spo-
rządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
zbóż, przyprawy, produkty spożywcze na bazie owsa, prepa-
raty roślinne zastępujące kawę, pralinki, potrawy liofilizowa-
ne, których głównym składnikiem jest ryż, potrawy liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest makaron, pomadki 
jako cukierki, płatki kukurydziane, placki, pizza, pierożki ravio-
li, pierożki na bazie mąki, ramen (japońskie danie na bazie 
makaronu), mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż błyska-
wiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinarnych 
jako przyprawa, siemię lniane do użytku kulinarnego jako 
przyprawa, słodziki naturalne, soda oczyszczona jako wodo-
rowęglan sodu do pieczenia, mąka sojowa, sól do konserwo-
wania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, sorbety jako 
lody, sos sojowy, sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy 
pomidorowe, sosy jako przyprawy, sosy sałatkowe, spaghet-

ti, suchary, sushi, syrop z agawy jako słodzik naturalny, syropy 
i melasa, szafran jako przyprawa, tabule jako sałatka z kuskus, 
tacos jako danie meksykańskie, tapioka, tarty (z owocami), 
tortille, wafle ryżowe, wanilia jako aromat, wanilina jako alde-
hyd, substytut wanilii, wareniki jako pierogi z nadzieniem, 
woda morska do gotowania, wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cu-
kiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukierni-
cze na bazie migdałów, wyroby czekoladowe do dekoracji 
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zboża, 
ziarna sezamu jako przyprawy, zioła do celów spożywczych, 
ziele angielskie, zioła konserwowane jako przyprawy, 31 algi, 
nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, alo-
es jako roślina, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, bagas-
sa z trzciny cukrowej w stanie surowym, burak, cebula świeża 
jako warzywa, cebulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy, 
chmiel, choinki, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świe-
że, czosnek, świeży, drzewa jako rośliny, fasola, świeża, groch 
świeży, grzyby świeże, homary żywe, ikra rybia, jadalne sie-
mię lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca, jagody, świeże 
owoce, jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy, świeże, karmy 
i pasze dla zwierząt, kasztany jadalne świeże, kiełki pszenicy 
jako pasza dla zwierząt, kompozycje świeżych owoców, ko-
prą, korek jako surowiec, kora surowa, korzenie cykorii, mig-
dały jako owoce, krzewy róż, krzewy, kukurydza, kwiaty, kwia-
ty suszone do dekoracji, nieprzetworzone kolby kukurydzy 
łuskane lub niełuskane, ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, 
orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzeszki 
arachidowe świeże, owoce cytrusowe świeże, otręby zbożo-
we, owies, owoce świeże, palmy, palmy jako liście palmowe, 
papryki jako rośliny, siano, sezam jadalny, nieprzetworzony, 
sadzonki, ryż nieprzetworzony, rośliny suszone do dekoracji, 
rośliny, rabarbar świeży, pszenica, pokarm dla ptaków, po-
karm dla zwierząt domowych, pokrzywy, pomarańcze, pory 
świeże, soczewica świeża jako warzywa, świeże ziemniaki, 
szpinak świeży, warzywa świeże, wieńce z kwiatów natural-
nych, winogrona świeże, winorośle, wodorosty, nieprzetwo-
rzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, zioła ogrodowe 
świeże, 32 napoje bezalkoholowe, napój imbirowy, lemonia-
da, kwas chlebowy jako napoje bezalkoholowe, koktajle bez-
alkoholowe, drinki na bazie piwa, cydr bezalkoholowy, aperi-
tify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholo-
we na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, 
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje gazowane 
(proszek do wytwarzania -), napoje na bazie owoców lub wa-
rzyw, napoje izotoniczne, napoje na bazie ryżu, inne niż sub-
stytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, 
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje ser-
watkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, bezal-
koholowe napoje z soków z owoców, orszada, owocowe 
nektary, bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe, sok z pomido-
rów jako napój, soki, soki warzywne jako napoje, sorbety jako 
napoje, woda sodowa, woda selcerska, woda litowa, woda 
jako napoje, woda mineralna jako napoje, woda gazowana, 
moszcz winogron, niesfermentowany, syropy do napojów, 
syrop do lemoniady, 33 destylowane napoje, cydr, curaęao 
jako likier, brandy, baijiu (chiński destylowany napój alkoho-
lowy), arak, aperitify, anyżówka jako likier, alkohole wysoko-
procentowe jako napoje, alkohol ryżowy, alkoholowe eks-
trakty owocowe, gorzkie nalewki, dżin, gotowe napoje 
alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik jako wino, 
kirsz jako alkohol na bazie wiśni, koktajle, likiery, likier mięto-
wy, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napo-
je alkoholowe zawierające owoce, nira jako napój alkoholo-
wy na bazie trzciny cukrowej, piquette jako wino z wytłoczyn 
winogronowych, rum, sake, alkohole i likiery wspomagające 
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trawienie, whisky, wino, wódka, 35 dekoracja wystaw sklepo-
wych, administrowanie programami lojalności konsumenta, 
pokazy towarów, negocjowanie umów biznesowych dla 
osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, reklama, reklama korespondencyjna, rekla-
ma online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 
typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy ra-
diowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, wynajem bilbordów jako tablic re-
klamowych, 38 transmisja programów telewizyjnych, trans-
misja programów radiowych, transmisja plików cyfrowych, 
transfer strumieniowy danych, przesyłanie wiadomości, 
przesyłanie on-line kartek z życzeniami, 41 fotografia, organi-
zowanie loterii, organizowanie konkursów w ramach eduka-
cji lub rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
produkcja mikrofilmów, udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, 42 projektowanie opakowań.

(210) 482722 (220) 2018 02 23
(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk,  

Jakarta Selatan, ID
(540) The Indomitables

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i kawa nienaturalna, ryż, 
tapioka i sago, mąka i preparaty zbożowe, chleb, makaron, 
wyroby cukiernicze i słodycze, jadalne lody, cukier, miód, sy-
ropy i melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, 
ocet, sosy (przyprawy), przyprawy korzenne, lód.

(210) 482746 (220) 2018 02 23
(731) GOLASIK MAREK MASTEM, Bielsko-Biała
(540) GERSO
(510), (511) 44 fryzjerstwo, salony fryzjerskie, usługi fryzjer-
skie, fryzjerstwo męskie, usługi salonów fryzjerskich, usługi 
salonów fryzjersko – kosmetycznych, usługi pielęgnacji pa-
znokci, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi pielęgna-
cji paznokci rąk.

(210) 482752 (220) 2018 02 23
(731) SKOLIMOWSKI PAWEŁ, Biała Podlaska
(540) Bonkej
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online 
w zakresie następujących towarów: kwiaty świeże, kwiaty 
cięte, kwiaty suszone, kwiaty sztuczne, nasiona kwiatów, 
kompozycje z kwiatów sztucznych, kompozycje z suszo-
nych kwiatów, kompozycje z żywych kwiatów, sztuczne 
kwiaty przyczepiane do ubrań, sztuczne kwiaty w bukie-
tach, sztuczne kwiaty z papieru, sztuczne kwiaty z tkanin, 
bukiety z suszonych kwiatów, bukiety ze świeżych kwiatów, 
suszone kwiaty do butonierki, suszone bukieciki [przypinane 
do sukienki], zioła, suszone, do ozdabiania, wieńce ze sztucz-
nych kwiatów, wieńce z suszonych kwiatów, wieńce z ży-

wych kwiatów, dekoracje kwiatowe [sztuczne], dekoracje 
kwiatowe [suszone], dekoracje kwiatowe [świeże], girlandy 
z kwiatów, rośliny doniczkowe, sztuczne rośliny, modele ro-
ślin w zmniejszonej skali, artykuły florystyczne, dodatki flo-
rystyczne, tkaniny i siatki florystyczne, sizal, organza, fizelina, 
faszyna florystyczna, rattan florystyczny, krepina, artykuły 
pasmanteryjne, szpilki, szpilki ozdobne, druty florystyczne, 
druty ozdobne, przyssawki z tworzyw sztucznych, brokat 
ozdobny, cekiny, dżety, perełki ozdobne, pióra do zdobienia, 
ptaki i motyle jako dodatki florystyczne, artykuły ze styropia-
ny do tworzenia ozdób, potpourri (mieszanki zapachowe ziół 
i kwiatów), ozdobne wyroby wykonane z wikliny, kule i wian-
ki wiklinowe, pojemniki na kwiaty, wazony na kwiaty, stojaki 
na kwiaty, stojaki do roślin, stojaki na doniczki z kwiatami, 
okienne skrzynki na kwiaty, kosze na kwiaty, kosze na rośliny, 
wiszące kosze na kwiaty, wieszaki na rośliny ze sznurka, misy 
na rośliny, misy na dekoracje kwiatowe, podstawki pod do-
niczki na kwiaty [spodki], postumenty pod doniczki na rośli-
ny, regały na rośliny, wieszaki na rośliny, donice na rośliny, do-
nice na kwiaty, donice ceramiczne, donice gliniane, doniczki 
porcelanowe, donice szklane, donice z tworzyw sztucznych, 
donice drewniane w postaci skrzyń, doniczki okienne, osło-
ny na doniczki, podstawki do doniczek, uchwyty na doniczki 
na kwiaty, wsporniki do podtrzymywania kwiatów donicz-
kowych, znaczniki do roślin, domowe terraria na rośliny, de-
koracje i ozdoby choinkowe, kartki okolicznościowe, świe-
ce, świeczniki, stroiki na świece, podstawki pod świeczki, 
wstążki ozdobne, papier do owijania kwiatów i kompozycji 
kwiatowych, pianka do użytku przy układaniu kwiatów, gąb-
ki florystyczne suche, gąbki florystyczne mokre, materiały 
papierowe rękodzielnicze, materiały do decoupage, ozdoby 
wykonane z drewna, papieru, gipsu, ceramiki, szkła lub two-
rzyw sztucznych.

(210) 482794 (220) 2018 02 26
(731) PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) GAMMA FUNDUSZE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne dotyczące inwestycji finansowych, usługi 
marketingowe i promocyjne w zakresie funduszy i spółek 
inwestycyjnych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, 
pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zakre-
sie działalności gospodarczej dotycząca funduszy i spółek, 
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca two-
rzenia funduszy i alternatywnych spółek inwestycyjnych, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca za-
rządzania i administrowania funduszami i spółkami, analizy 
i badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące funduszy i spółek inwestycyjnych, usługi 
konsultacji biznesowych dotyczące rynków inwestycyjnych, 
usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące promocji i zarządzania kampaniami pozyskiwania 
funduszy, usługi informacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie 
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rynków inwestycyjnych, pozyskiwanie i systematyzacja da-
nych związanych z działalnością gospodarczą, powadzenie 
rejestrów aktywów [dla osób trzecich], prowadzenie rejestru 
członków funduszy i spółek inwestycyjnych, przyjmowanie, 
przechowywanie i udostępnianie informacji o operacjach 
i aktualnym stanie rachunków bankowych, przyjmowanie, 
przechowywanie i udostępnianie informacji o operacjach 
i aktualnym stanie rachunków członków funduszy i spółek 
inwestycyjnych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wy-
szukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych 
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji 
i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej 
przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty 
elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, usługi bada-
nia rynku i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy rynko-
we, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydol-
ności przedsiębiorstw, usługi księgowe w zakresie funduszy 
i spółek inwestycyjnych, 36 usługi finansowe, usługi banko-
we, usługi ubezpieczeniowe, usługi doradcze, konsultacyjne 
i informacyjne w zakresie bankowości, finansów i ubezpie-
czeń, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, 
usługi powiernicze, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń 
i gwarancji, usługi inwestycyjne, administrowanie i zarządza-
nie inwestycjami, pośrednictwo inwestycyjne, analizy inwe-
stycyjne, finansowanie inwestycji, monitorowanie wyników 
inwestycji, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne 
w zakresie inwestycji, usługi w zakresie funduszy i spółek in-
westycyjnych, tworzenie funduszy i spółek inwestycyjnych, 
administrowanie i zarządzanie funduszami i spółkami inwe-
stycyjnymi, planowanie, monitorowanie, obsługa, reprezen-
towanie i dystrybucja funduszy inwestycyjnych, planowanie, 
monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja 
praw uczestnictwa w alternatywnych spółkach inwestycyj-
nych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w za-
kresie funduszy, usługi w zakresie ustanawiania portfeli pa-
pierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym 
i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi 
w zakresie zarządzania aktywami, administrowanie i zarzą-
dzanie finansowe spółkami, usługi finansowe w zakresie 
alternatywnych spółek inwestycyjnych, analizy finansowe, 
tworzenie i obsługa programów oszczędnościowych, usłu-
gi kredytowe, pośrednictwo w sprzedaży produktów finan-
sowych, usługi transakcji finansowych, usługi maklerskie, 
usługi maklerskie związane z funduszami inwestycyjnymi, 
usługi giełdowe, obrót towarami giełdowymi i papierami 
wartościowymi, pośrednictwo w zakresie papierów war-
tościowych i aktywów, doradztwo i konsultacje finansowe 
w sprawach papierów wartościowych, usługi udostępniania 
informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania 
informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa 
giełdowego, usługi nabywania wierzytelności, obrót czeko-
wy i wekslowy, operacje walutowe, doradztwo walutowe, 
usługi informacji finansowej dotyczące walut.

(210) 482795 (220) 2018 02 26
(731) PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) GAMMA FUNDUSZE
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne dotyczące inwestycji finansowych, usługi 
marketingowe i promocyjne w zakresie funduszy i spółek 
inwestycyjnych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, 
pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, pomoc 

w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zakre-
sie działalności gospodarczej dotycząca funduszy i spółek, 
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca 
tworzenia funduszy i alternatywnych spółek inwestycyjnych, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca za-
rządzania i administrowania funduszami i spółkami, analizy 
i badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące funduszy i spółek inwestycyjnych, usługi 
konsultacji biznesowych dotyczące rynków inwestycyjnych, 
usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące promocji i zarządzania kampaniami pozyskiwania 
funduszy, usługi informacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie 
rynków inwestycyjnych, pozyskiwanie i systematyzacja da-
nych związanych z działalnością gospodarczą, powadzenie 
rejestrów aktywów [dla osób trzecich], prowadzenie rejestru 
członków funduszy i spółek inwestycyjnych, przyjmowanie, 
przechowywanie i udostępnianie informacji o operacjach 
i aktualnym stanie rachunków bankowych, przyjmowanie, 
przechowywanie i udostępnianie informacji o operacjach 
i aktualnym stanie rachunków członków funduszy i spółek 
inwestycyjnych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wy-
szukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych 
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji 
i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej 
przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty 
elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, usługi bada-
nia rynku i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy rynko-
we, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydol-
ności przedsiębiorstw, usługi księgowe w zakresie funduszy 
i spółek inwestycyjnych, 36 usługi finansowe, usługi banko-
we: usługi ubezpieczeniowe, usługi doradcze, konsultacyjne 
i informacyjne w zakresie bankowości, finansów i ubezpie-
czeń, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, 
usługi powiernicze, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń 
i gwarancji, usługi inwestycyjne, administrowanie i zarządza-
nie inwestycjami, pośrednictwo inwestycyjne, analizy inwe-
stycyjne, finansowanie inwestycji, monitorowanie wyników 
inwestycji, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne 
w zakresie inwestycji, usługi w zakresie funduszy i spółek in-
westycyjnych, tworzenie funduszy i spółek inwestycyjnych, 
administrowanie i zarządzanie funduszami i spółkami inwe-
stycyjnymi, planowanie, monitorowanie, obsługa, reprezen-
towanie i dystrybucja funduszy inwestycyjnych, planowanie, 
monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja 
praw uczestnictwa w alternatywnych spółkach inwestycyj-
nych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w za-
kresie funduszy, usługi w zakresie ustanawiania portfeli pa-
pierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym 
i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi 
w zakresie zarządzania aktywami, administrowanie i zarzą-
dzanie finansowe spółkami, usługi finansowe w zakresie 
alternatywnych spółek inwestycyjnych, analizy finansowe, 
tworzenie i obsługa programów oszczędnościowych, usłu-
gi kredytowe, pośrednictwo w sprzedaży produktów finan-
sowych, usługi transakcji finansowych, usługi maklerskie, 
usługi maklerskie związane z funduszami inwestycyjnymi, 
usługi giełdowe, obrót towarami giełdowymi i papierami 
wartościowymi, pośrednictwo w zakresie papierów war-
tościowych i aktywów, doradztwo i konsultacje finansowe 
w sprawach papierów wartościowych, usługi udostępniania 
informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania 
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informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa 
giełdowego, usługi nabywania wierzytelności, obrót czeko-
wy i wekslowy, operacje walutowe, doradztwo walutowe, 
usługi informacji finansowej dotyczące walut.

(210) 482830 (220) 2018 02 27
(731) KORSAK JÓZEF, Lutynia
(540) WROPOL ENGINEERING

(531) 26.04.05, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny, obrabiarki, prasy, silniki z wyjątkiem 
stosowanych w pojazdach lądowych, mechanizmy sprzęga-
nia i napędu z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądo-
wych, zawory hydrauliczne jako części maszyn lub silników, 
siłowniki hydrauliczne, podpory hydrauliczne, multiplikatory 
hydrauliczne, elementy hydrauliki siłowej, agregaty hydrau-
liczne, układy hydrauliczne do napędu maszyn, urządzenia 
technologiczne z napędem hydraulicznym, podzespoły 
i części zamienne do wymienionych maszyn i urządzeń, 
37 usługi w zakresie: robót budowlanych, remontowych, 
montażu konstrukcji, wykonywania zewnętrznych sieci 
i przyłączy, budowy instalacji przemysłowych i technolo-
gicznych, budowy, modernizacji, serwisu i napraw systemów 
grzewczych w tym: kotłowni na paliwa stałe, gazowe, ole-
jowe, gazowo-olejowe i paliwa odnawialne, ogrzewania hal 
fabrycznych, klimatyzacji i wentylacji obiektów przemysło-
wych, użyteczności publicznej, biur i mieszkań oraz rozru-
chu, regulacji, szkolenia i odbioru montowanych systemów, 
urządzeń i instalacji, 42 usługi w zakresie projektowania: bu-
dowlanego z branżami towarzyszącymi, konstrukcji metalo-
wych, budowy i modernizacji systemów grzewczych, w tym: 
kotłowni na wszystkie rodzaje paliw, klimatyzacji i wentyla-
cji obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, biur 
i mieszkań, ogrzewania hal fabrycznych, termomodernizacji 
obiektów, wszelkich instalacji wewnętrznych, instalacji prze-
mysłowych i technologicznych, urządzeń technologicznych 
z napędem hydraulicznym i sterowaniem PLC oraz usługi 
dotyczące: doradztwa budowlanego i technicznego, opra-
cowywania analiz techniczno-ekonomicznych.

(210) 482851 (220) 2018 02 27
(731) MALINOWSKA MARZENA ALFA, Grudziądz
(540) m m alfa

(531) 07.01.24, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
zarządzanie nieruchomościami wykonane na zlecenie, po-
średnictwo finansowo-kredytowe.

(210) 482876 (220) 2018 02 27
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) LEVOCIN
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny o działaniu 
przeciwbakteryjnym.

(210) 482883 (220) 2018 02 28
(731) BAN THAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BAN THAI SPA

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 masaż, masaże, masaż tajski, usługi masażu 
stóp.

(210) 482884 (220) 2018 02 28
(731) ABRAMOWICZ MARCIN, ŚWIĘCZKOWSKI PIOTR LVT 

SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) LVT

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 ekspandery audio, ekspandery sygnału, elek-
troniczne jednostki kodujące, elektroniczne moduły kodują-
ce, elektroniczne urządzenia szyfrujące, interaktywne tablice 
elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowy-
mi, jednostki sterujące do wzmacniaczy do użytku w pojaz-
dach, kompresory sygnału, konwertery cyfrowo-analogowe, 
konwertery częstotliwości UHF, konwertery ultrawysokiej 
częstotliwości, masery- wzmacniacze mikrofalowe, monitory 
do noszenia na ciele lub w ubraniach, multimedialne złącza 
do pojazdów, multipleksery, multipleksery multimedialne, 
multipleksery wideo, multipleksery z podziałem czasu, na-
dajniki optyczne, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyj-
nych, ograniczniki sygnału, programatory czasowe, przed-
wzmacniacze, przetworniki analogowe, przyrządy szyfrujące, 
sprzęt do komunikacji, sprzęt do szyfrowania, stabilizatory 
do wzmacniaczy dwukanałowych, sterowniki wieloporto-
wej, stojaki do wzmacniaczy, terminale do odbioru sygna-
łów, terminale multimedialne, transformatory akustyczne, 
tunery wzmacniacze, uchwyty do mocowania przystosowa-
ne do monitorów komputerowych, uchwyty do mocowania 
przystosowane do komputerów, urządzenia do dekodowa-
nia, urządzenia do gromadzenia danych, urządzenia do ko-
dowania, urządzenia do montowania kamer, urządzenia 
do nagrywania, urządzenia do pamiętania danych, urządze-
nia do przetwarzania sygnałów cyfrowych, urządzenia 
do rozpoznawania mowy, urządzenia do szyfrowania da-
nych, urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, urządze-
nia i przyrządy multimedialne, urządzenia i przyrządy radio-
we, urządzenia mocujące do monitorów, urządzenia 
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nagrywające, urządzenia rozpoznające mowę, urządzenia 
rozpoznające twarz, urządzenia z terminalem telematycz-
nym, wzmacniacze, wzmacniacze antenowe, wzmacniacze 
cyfrowe, wzmacniacze do pojazdów, wzmacniacze elektro-
akustyczne, wzmacniacze elektroniczne, wzmacniacze elek-
tryczne, wzmacniacze mocy, wzmacniacze rozdzielające, 
wzmacniacze sygnałów, anteny, anteny częstotliwości radio-
wych, anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościo-
wych, anteny do odbioru programów nadawanych drogą 
satelitarną, anteny samochodowe, gniazdka do anten, kon-
wertery antenowe, maszty antenowe, kable do nadawania 
i odbierania sygnałów telewizji kablowej, kable elektryczne 
do przesyłania dźwięków i obrazów, kamery aktywowane 
ruchem, odbiorniki audio-wideo, urządzenia do rejestrowa-
nia i odtwarzania obrazu, adaptery, adaptery do słuchawek, 
głośniki, głośniki audio, mikrofony, odbiorniki audio, cyfrowe 
kamery wideo, elektroniczne monitory ekranowe, kamery 
wideo przystosowane do celów monitoringowych, LCD- wy-
świetlacze ciekłokrystaliczne, monitory LED, projektory cy-
frowe, projektory multimedialne, projektory przenośne, urzą-
dzenia do monitoringu wizualnego, nadajniki, urządzenia 
transmitujące i odbierające do nadawania telewizyjnego, 
adaptery do łączenia urządzeń multimedialnych, elektryczne 
przewody telefoniczne, kable audio, kable do drukarek, kable 
do komputerów, kable do mikrofonów, kable do modemów, 
kable do synchronizacji danych, kable do transmisji danych, 
kable koncentryczne, kable koncentryczne zawierające filtry, 
kable optyczne, kable światłowodowe, kable telekomunika-
cyjne, kable USB, kable wykorzystywane w sieci Ethernet, 
koncentryczne tłumiki, łączniki kabli koncentrycznych, łącz-
niki koncentryczne, łączniki światłowodowe, okablowanie 
do komputerów, okablowanie łącznościowe, okablowanie 
sieciowe, przejściówki do kabli koncentrycznych, przekaźniki 
koncentryczne, przełączniki głośników, przełączniki koncen-
tryczne, przełączniki optyczne, przewody do USB, przewody 
komunikacyjne, przewody świetlne USB, przewody USB 
do telefonów komórkowych, receptory światłowodowe, 
światłowód, światłowody, złącza do kabli, złącza kabli audio, 
złącza optyczne, złączki do przewodów optycznych, czujniki 
dymu, drogowy awaryjny sprzęt ostrzegawczy, elektronicz-
ne systemy zabezpieczające do sieci domowej, kamery cofa-
nia do pojazdów, 11 abażury, abażury do lamp, abażury 
do źródeł światła, architektoniczne instalacje oświetlenia HID 
[o wysokim natężeniu wyładowania], architektoniczne opra-
wy do oświetlenia, architektoniczne światła skierowane 
w górę do instalacji w podłożu, bezpłomieniowe świece 
z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], dyfuzory będące 
częściami instalacji oświetleniowych, ekrany do nakierowa-
nia światła, ekrany do regulowania światła, elektrolumine-
scencyjne źródła światła, elektryczne dekoracyjne kolorowe 
światełka, elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, 
elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne lampy wy-
ładowcze do celów oświetleniowych, elektryczne lampy wy-
ładowcze, elektryczne latarki, elektryczne oprawy oświetle-
niowe zewnętrzne, elektryczne oprawy oświetleniowe, 
elektryczne oświetlenie światłowodowe, elektryczne świa-
tełka okolicznościowe, elektryczne światła nocne, elektrycz-
ne systemy oświetlenia szynowego, elektryczne urządzenia 
oświetlenia do wnętrz, elektryczne urządzenia oświetlenia 
dekoracyjnego, elektryczne wyładowcze elementy instalacji 
oświetleniowej, elementy elektrycznej instalacji oświetle-
niowej, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej 
do użytku w miejscach niebezpiecznych, elementy instala-
cji oświetleniowej na podczerwień, elementy oświetlenio-
we, elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej, filtry 
do latarek, filtry do urządzeń oświetleniowych, halogenowe 
architektoniczne instalacje oświetleniowe, halogenowe in-

stalacje oświetlenia scenicznego, halogenowe oprawy 
oświetleniowe, iluminatory światłowodowe, instalacje 
do lamp ulicznych, instalacje do oświetlania choinek, instala-
cje oświetlania awaryjnego, instalacje oświetleniowe, instala-
cje oświetleniowe do basenów zamontowane pod wodą, 
instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjny-
mi- LED, kinkiety jako osprzęt oświetlenia elektrycznego, klo-
sze do lamp- kominki, wykonane ze szkła klosze do lamp- ko-
minki, kołnierzowa oprawa oświetleniowe, kolorowe 
światełka do dekoracji świątecznych, kolumny rektyfikacyjne, 
ksenonowe lampy łukowe, kuliste klosze do lamp, lampiony 
elektryczne, lampki biurkowe, lampki do czytania, lampki 
elektryczne na choinki, lampki na choinki świąteczne, lampki 
nocne, lampki oświetlenia wewnętrznego do czytania, 
do pojazdów, lampki przyczepiane do książki, lampki samo-
chodowe do map, lampowe promienniki podczerwieni, lam-
py bezpieczeństwa LED, lampy do celów oświetleniowych, 
lampy do instalacji elektrycznych, lampy do umieszczania 
nad umywalkami, lampy do użycia na wolnym powietrzu, 
lampy elektryczne, lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, 
lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lampy ha-
logenowe, lampy kierujące światło ku górze, lampy LED, lam-
py łukowe, lampy na energię słoneczną, lampy na podczer-
wień, nie do celów medycznych, lampy oświetleniowe, 
lampy podłogowe, lampy punktowe do oświetlenia domo-
wego, lampy ścienne, lampy stojące, lampy wiszące, lampy 
wyładowcze, lampy wyładowcze dużej intensywności, lam-
py wyposażone w rozsuwane wsporniki, lampy z elastycz-
nym ramieniem, latarki, latarki akumulatorowe, latarki kie-
szonkowe, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarki LED, 
latarki na energię słoneczną, listwy świetlne, miniaturowe 
żarówki oświetleniowe, oprawki do lamp, oprawki do lamp 
elektrycznych, oprawy do elektrycznego oświetlania wnętrz, 
oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświetle-
niowe, oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie 
domowym, oprawy oświetleniowe do użytku handlowego, 
oprawy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe, 
osłony do lamp, osłony szklane będące akcesoriami do lamp 
słonecznych, osprzęt do kinkietów, osprzęt do lamp na pod-
czerwień, osprzęt do oświetlenia, osprzęt do oświetlenia 
ściennego inny niż włączniki, osprzęt do oświetlenia światło-
wodowego, osprzęt do żarówek, osprzęt oświetleniowy, 
oświetlacze podczerwieni, oświetlenie awaryjne, oświetlenie 
bezpieczeństwa zawierające czujnik ciepła, lampy- oświetle-
nie dachowe, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie dekora-
cyjne na choinki, oświetlenie do celów wystawowych, 
oświetlenie do montażu na ścianie, oświetlenie do zastoso-
wania w systemach bezpieczeństwa, oświetlenie elektrycz-
ne, oświetlenie i reflektory do pojazdów, oświetlenie nastro-
jowe, oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie ogrodowe, 
oświetlenie PKLS-Plazmowy system oświetlenia, oświetlenie 
ścienne, oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie 
typu LED zewnętrzne- ogrody, krajobrazy, oświetlenie wy-
stawowe, oświetlenie zewnętrzne, oświetleniowe oprawy, 
ozdobne zestawy oświetleniowe, ozdobne choinkowe lam-
py, pasma świetlne, podstawy lamp, podwodne lampy LED, 
przenośne lampy oświetleniowe, przenośne lampy ręczne 
oświetleniowe, przenośne szperacze, przewody świetlne 
do celów oświetleniowych, ręczne reflektory punktowe, re-
flektory, reflektory do lamp, reflektory do odbijania światła, 
reflektory do opraw oświetleniowych stosowanych na prze-
strzeniach wielkich, reflektory oświetleniowe, reflektory 
punktowe, rozpraszacz światła, rury oświetleniowe, samo-
świecące źródła światła, stelaże do abażurów, stojące lampy, 
stojaki do lamp, sufitowe lampy wiszące, światełka elektrycz-
ne do ozdób świątecznych, światła sufitowe, światła wspo-
magające wzrost roślin, szkła do lamp, szklane osłony na lam-
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py, szkło oświetleniowe, sznury do lamp [wyposażenie 
oświetleniowe], sznury lampek, urządzenia i instalacje oświe-
tleniowe, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki halogeno-
we, żarówki i akcesoria do nich, żarówki oświetleniowe LED.

(210) 482894 (220) 2018 02 28
(731) ABRAMOWICZ MARCIN, ŚWIĘCZKOWSKI PIOTR LVT 

SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) VIPELECTRO.PL

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 ekspandery audio, ekspandery sygnału, elek-
troniczne jednostki kodujące, elektroniczne moduły kodują-
ce, elektroniczne urządzenia szyfrujące, interaktywne tablice 
elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowy-
mi, jednostki sterujące do wzmacniaczy do użytku w pojaz-
dach, kompresory sygnału, konwertery cyfrowo-analogowe, 
konwertery częstotliwości UHF, konwertery ultrawysokiej 
częstotliwości, masery- wzmacniacze mikrofalowe, monitory 
do noszenia na ciele lub w ubraniach, multimedialne złącza 
do pojazdów, multipleksery, multipleksery multimedialne, 
multipleksery wideo, multipleksery z podziałem czasu, na-
dajniki optyczne, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyj-
nych, ograniczniki sygnału, programatory czasowe, przed-
wzmacniacze, przetworniki analogowe, przyrządy szyfrujące, 
sprzęt do komunikacji, sprzęt do szyfrowania, stabilizatory 
do wzmacniaczy dwukanałowych, sterowniki wieloporto-
wej, stojaki do wzmacniaczy, terminale do odbioru sygna-
łów, terminale multimedialne, transformatory akustyczne, 
tunery wzmacniacze, uchwyty do mocowania przystosowa-
ne do monitorów komputerowych, uchwyty do mocowania 
przystosowane do komputerów, urządzenia do dekodowa-
nia, urządzenia do gromadzenia danych, urządzenia do ko-
dowania, urządzenia do montowania kamer, urządzenia 
do nagrywania, urządzenia do pamiętania danych, urządze-
nia do przetwarzania sygnałów cyfrowych, urządzenia 
do rozpoznawania mowy, urządzenia do szyfrowania da-
nych, urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, urządze-
nia i przyrządy multimedialne, urządzenia i przyrządy radio-
we, urządzenia mocujące do monitorów, urządzenia 
nagrywające, urządzenia rozpoznające mowę, urządzenia 
rozpoznające twarz, urządzenia z terminalem telematycz-
nym, wzmacniacze, wzmacniacze antenowe, wzmacniacze 
cyfrowe, wzmacniacze do pojazdów, wzmacniacze elektro-
akustyczne, wzmacniacze elektroniczne, wzmacniacze elek-
tryczne, wzmacniacze mocy, wzmacniacze rozdzielające, 
wzmacniacze sygnałów, anteny, anteny częstotliwości radio-
wych, anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościo-
wych, anteny do odbioru programów nadawanych drogą 
satelitarną, anteny samochodowe, gniazdka do anten, kon-
wertery antenowe, maszty antenowe, kable do nadawania 
i odbierania sygnałów telewizji kablowej, kable elektryczne 
do przesyłania dźwięków i obrazów, kamery aktywowane 
ruchem, odbiorniki audio-wideo, urządzenia do rejestrowa-
nia i odtwarzania obrazu, adaptery, adaptery do słuchawek, 
głośniki, głośniki audio, mikrofony, odbiorniki audio, cyfrowe 
kamery wideo, elektroniczne monitory ekranowe, kamery 
wideo przystosowane do celów monitoringowych, LCD- wy-
świetlacze ciekłokrystaliczne, monitory LED, projektory cy-
frowe, projektory multimedialne, projektory przenośne, urzą-
dzenia do monitoringu wizualnego, nadajniki, urządzenia 

transmitujące i odbierające do nadawania telewizyjnego, 
adaptery do łączenia urządzeń multimedialnych, elektryczne 
przewody telefoniczne, kable audio, kable do drukarek, kable 
do komputerów, kable do mikrofonów, kable do modemów, 
kable do synchronizacji danych, kable do transmisji danych, 
kable koncentryczne, kable koncentryczne zawierające filtry, 
kable optyczne, kable światłowodowe, kable telekomunika-
cyjne, kable USB, kable wykorzystywane w sieci Ethernet, 
koncentryczne tłumiki, łączniki kabli koncentrycznych, łącz-
niki koncentryczne, łączniki światłowodowe, okablowanie 
do komputerów, okablowanie łącznościowe, okablowanie 
sieciowe, przejściówki do kabli koncentrycznych, przekaźniki 
koncentryczne, przełączniki głośników, przełączniki koncen-
tryczne, przełączniki optyczne, przewody do USB, przewody 
komunikacyjne, przewody świetlne USB, przewody USB 
do telefonów komórkowych, receptory światłowodowe, 
światłowód, światłowody, złącza do kabli, złącza kabli audio, 
złącza optyczne, złączki do przewodów optycznych, czujniki 
dymu, drogowy awaryjny sprzęt ostrzegawczy, elektronicz-
ne systemy zabezpieczające do sieci domowej, kamery cofa-
nia do pojazdów, 11 abażury, abażury do lamp, abażury 
do źródeł światła, architektoniczne instalacje oświetlenia HID 
[o wysokim natężeniu wyładowania], architektoniczne opra-
wy do oświetlenia, architektoniczne światła skierowane 
w górę do instalacji w podłożu, bezpłomieniowe świece 
z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], dyfuzory będące 
częściami instalacji oświetleniowych, ekrany do nakierowa-
nia światła, ekrany do regulowania światła, elektrolumine-
scencyjne źródła światła, elektryczne dekoracyjne kolorowe 
światełka, elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, 
elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne lampy wy-
ładowcze do celów oświetleniowych, elektryczne lampy wy-
ładowcze, elektryczne latarki, elektryczne oprawy oświetle-
niowe zewnętrzne, elektryczne oprawy oświetleniowe, 
elektryczne oświetlenie światłowodowe, elektryczne świa-
tełka okolicznościowe, elektryczne światła nocne, elektrycz-
ne systemy oświetlenia szynowego, elektryczne urządzenia 
oświetlenia do wnętrz, elektryczne urządzenia oświetlenia 
dekoracyjnego, elektryczne wyładowcze elementy instalacji 
oświetleniowej, elementy elektrycznej instalacji oświetlenio-
wej, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej do użyt-
ku w miejscach niebezpiecznych, elementy instalacji 
oświetleniowej na podczerwień, elementy oświetleniowe, 
elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej, filtry do lata-
rek, filtry do urządzeń oświetleniowych, halogenowe archi-
tektoniczne instalacje oświetleniowe, halogenowe instalacje 
oświetlenia scenicznego, halogenowe oprawy oświetlenio-
we, iluminatory światłowodowe, instalacje do lamp ulicz-
nych, instalacje do oświetlania choinek, instalacje oświetlania 
awaryjnego, instalacje oświetleniowe, instalacje oświetlenio-
we do basenów zamontowane pod wodą, instalacje oświe-
tleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi- LED, kinkiety 
jako osprzęt oświetlenia elektrycznego, klosze do lamp- ko-
minki, wykonane ze szkła klosze do lamp- kominki, kołnierzo-
wa oprawa oświetleniowe, kolorowe światełka do dekoracji 
świątecznych, kolumny rektyfikacyjne, ksenonowe lampy 
łukowe, kuliste klosze do lamp, lampiony elektryczne, lampki 
biurkowe, lampki do czytania, lampki elektryczne na choinki, 
lampki na choinki świąteczne, lampki nocne, lampki oświe-
tlenia wewnętrznego do czytania, do pojazdów, lampki 
przyczepiane do książki, lampki samochodowe do map, lam-
powe promienniki podczerwieni, lampy bezpieczeństwa 
LED, lampy do celów oświetleniowych, lampy do instalacji 
elektrycznych, lampy do umieszczania nad umywalkami, 
lampy do użycia na wolnym powietrzu, lampy elektryczne, 
lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy elektryczne 
do oświetlenia zewnętrznego, lampy halogenowe, lampy 
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kierujące światło ku górze, lampy LED, lampy łukowe, lampy 
na energię słoneczną, lampy na podczerwień, nie do celów 
medycznych, lampy oświetleniowe, lampy podłogowe, lam-
py punktowe do oświetlenia domowego, lampy ścienne, 
lampy stojące, lampy wiszące, lampy wyładowcze, lampy 
wyładowcze dużej intensywności, lampy wyposażone w roz-
suwane wsporniki, lampy z elastycznym ramieniem, latarki, 
latarki akumulatorowe, latarki kieszonkowe, latarki kieszonko-
we, elektryczne, latarki LED, latarki na energię słoneczną, li-
stwy świetlne, miniaturowe żarówki oświetleniowe, oprawki 
do lamp, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy do elek-
trycznego oświetlania wnętrz, oprawy, obudowy i osłony 
do oświetlenia, oprawy oświetleniowe, oprawy oświetlenio-
we do użytku w gospodarstwie domowym, oprawy oświe-
tleniowe do użytku handlowego, oprawy oświetleniowe 
LED, oprawy oświetleniowe sufitowe, osłony do lamp, osłony 
szklane będące akcesoriami do lamp słonecznych, osprzęt 
do kinkietów, osprzęt do lamp na podczerwień, osprzęt 
do oświetlenia, osprzęt do oświetlenia ściennego inny niż 
włączniki, osprzęt do oświetlenia światłowodowego, osprzęt 
do żarówek, osprzęt oświetleniowy, oświetlacze podczer-
wieni, oświetlenie awaryjne, oświetlenie bezpieczeństwa 
zawierające czujnik ciepła, lampy- oświetlenie dachowe, 
oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie dekoracyjne na choin-
ki, oświetlenie do celów wystawowych, oświetlenie do mon-
tażu na ścianie, oświetlenie do zastosowania w systemach 
bezpieczeństwa, oświetlenie elektryczne, oświetlenie i re-
flektory do pojazdów, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie 
nastrojowe LED, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie PKLS-
-Plazmowy system oświetlenia, oświetlenie ścienne, oświe-
tlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie typu LED ze-
wnętrzne- ogrody, krajobrazy, oświetlenie wystawowe, 
oświetlenie zewnętrzne, oświetleniowe oprawy, ozdobne 
zestawy oświetleniowe, ozdobne choinkowe lampy, pasma 
świetlne, podstawy lamp, podwodne lampy LED, przenośne 
lampy oświetleniowe, przenośne lampy ręczne oświetlenio-
we, przenośne szperacze, przewody świetlne do celów 
oświetleniowych, ręczne reflektory punktowe, reflektory, re-
flektory do lamp, reflektory do odbijania światła, reflektory 
do opraw oświetleniowych stosowanych na przestrzeniach 
wielkich, reflektory oświetleniowe, reflektory punktowe, roz-
praszacz światła, rury oświetleniowe, samoświecące źródła 
światła, stelaże do abażurów, stojące lampy, stojaki do lamp, 
sufitowe lampy wiszące, światełka elektryczne do ozdób 
świątecznych, światła sufitowe, światła wspomagające 
wzrost roślin, szkła do lamp, szklane osłony na lampy, szkło 
oświetleniowe, sznury do lamp [wyposażenie oświetlenio-
we], sznury lampek, urządzenia i instalacje oświetleniowe, 
urządzenia oświetleniowe LED, żarówki halogenowe, żarów-
ki i akcesoria do nich, żarówki oświetleniowe LED.

(210) 482897 (220) 2018 02 28
(731) ABRAMOWICZ MARCIN, ŚWIĘCZKOWSKI PIOTR LVT 

SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) master LED

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15, 26.05.04
(510), (511) 9 ekspandery audio, ekspandery sygnału, elek-
troniczne jednostki kodujące, elektroniczne moduły kodują-
ce, elektroniczne urządzenia szyfrujące, interaktywne tablice 
elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowy-
mi, jednostki sterujące do wzmacniaczy do użytku w pojaz-
dach, kompresory sygnału, konwertery cyfrowo-analogowe, 
konwertery częstotliwości UHF, konwertery ultrawysokiej 
częstotliwości, masery- wzmacniacze mikrofalowe, monitory 
do noszenia na ciele lub w ubraniach, multimedialne złącza 
do pojazdów, multipleksery, multipleksery multimedialne, 
multipleksery wideo, multipleksery z podziałem czasu, na-
dajniki optyczne, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyj-
nych, ograniczniki sygnału, programatory czasowe, przed-
wzmacniacze, przetworniki analogowe, przyrządy szyfrujące, 
sprzęt do komunikacji, sprzęt do szyfrowania, stabilizatory 
do wzmacniaczy dwukanałowych, sterowniki wieloporto-
wej, stojaki do wzmacniaczy, terminale do odbioru sygna-
łów, terminale multimedialne, transformatory akustyczne, 
tunery wzmacniacze, uchwyty do mocowania przystosowa-
ne do monitorów komputerowych, uchwyty do mocowania 
przystosowane do komputerów, urządzenia do dekodowa-
nia, urządzenia do gromadzenia danych, urządzenia do ko-
dowania, urządzenia do montowania kamer, urządzenia 
do nagrywania, urządzenia do pamiętania danych, urządze-
nia do przetwarzania sygnałów cyfrowych, urządzenia 
do rozpoznawania mowy, urządzenia do szyfrowania da-
nych, urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, urządze-
nia i przyrządy multimedialne, urządzenia i przyrządy radio-
we, urządzenia mocujące do monitorów, urządzenia 
nagrywające, urządzenia rozpoznające mowę, urządzenia 
rozpoznające twarz, urządzenia z terminalem telematycz-
nym, wzmacniacze, wzmacniacze antenowe, wzmacniacze 
cyfrowe, wzmacniacze do pojazdów, wzmacniacze elektro-
akustyczne, wzmacniacze elektroniczne, wzmacniacze elek-
tryczne, wzmacniacze mocy, wzmacniacze rozdzielające, 
wzmacniacze sygnałów, anteny, anteny częstotliwości radio-
wych, anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościo-
wych, anteny do odbioru programów nadawanych drogą 
satelitarną, anteny samochodowe, gniazdka do anten, kon-
wertery antenowe, maszty antenowe, kable do nadawania 
i odbierania sygnałów telewizji kablowej, kable elektryczne 
do przesyłania dźwięków i obrazów, kamery aktywowane 
ruchem, odbiorniki audio-wideo, urządzenia do rejestrowa-
nia i odtwarzania obrazu, adaptery, adaptery do słuchawek, 
głośniki, głośniki audio, mikrofony, odbiorniki audio, cyfrowe 
kamery wideo, elektroniczne monitory ekranowe, kamery 
wideo przystosowane do celów monitoringowych, LCD- wy-
świetlacze ciekłokrystaliczne, monitory LED, projektory cy-
frowe, projektory multimedialne, projektory przenośne, urzą-
dzenia do monitoringu wizualnego, nadajniki, urządzenia 
transmitujące i odbierające do nadawania telewizyjnego, 
adaptery do łączenia urządzeń multimedialnych, elektryczne 
przewody telefoniczne, kable audio, kable do drukarek, kable 
do komputerów, kable do mikrofonów, kable do modemów, 
kable do synchronizacji danych, kable do transmisji danych, 
kable koncentryczne, kable koncentryczne zawierające filtry, 
kable optyczne, kable światłowodowe, kable telekomunika-
cyjne, kable USB, kable wykorzystywane w sieci Ethernet, 
koncentryczne tłumiki, łączniki kabli koncentrycznych, łącz-
niki koncentryczne, łączniki światłowodowe, okablowanie 
do komputerów, okablowanie łącznościowe, okablowanie 
sieciowe, przejściówki do kabli koncentrycznych, przekaźniki 
koncentryczne, przełączniki głośników, przełączniki koncen-
tryczne, przełączniki optyczne, przewody do USB, przewody 
komunikacyjne, przewody świetlne USB, przewody USB 
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do telefonów komórkowych, receptory światłowodowe, 
światłowód, światłowody, złącza do kabli, złącza kabli audio, 
złącza optyczne, złączki do przewodów optycznych, czujniki 
dymu, drogowy awaryjny sprzęt ostrzegawczy, elektronicz-
ne systemy zabezpieczające do sieci domowej, kamery cofa-
nia do pojazdów, 11 abażury, abażury do lamp, abażury 
do źródeł światła, architektoniczne instalacje oświetlenia HID 
o wysokim natężeniu wyładowania, architektoniczne opra-
wy do oświetlenia, architektoniczne światła skierowane 
w górę do instalacji w podłożu, bezpłomieniowe świece 
z diodami elektroluminescencyjnymi- LED, dyfuzory będące 
częściami instalacji oświetleniowych, ekrany do nakierowa-
nia światła, ekrany do regulowania światła, elektrolumine-
scencyjne źródła światła, elektryczne dekoracyjne kolorowe 
światełka, elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, 
elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne lampy wy-
ładowcze do celów oświetleniowych, elektryczne lampy wy-
ładowcze, elektryczne latarki, elektryczne oprawy oświetle-
niowe zewnętrzne, elektryczne oprawy oświetleniowe, 
elektryczne oświetlenie światłowodowe, elektryczne świa-
tełka okolicznościowe, elektryczne światła nocne, elektrycz-
ne systemy oświetlenia szynowego, elektryczne urządzenia 
oświetlenia do wnętrz, elektryczne urządzenia oświetlenia 
dekoracyjnego, elektryczne wyładowcze elementy instalacji 
oświetleniowej, elementy elektrycznej instalacji oświetlenio-
wej, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej 
do użytku w miejscach niebezpiecznych, elementy instala-
cji oświetleniowej na podczerwień, elementy oświetlenio-
we, elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej, filtry 
do latarek, filtry do urządzeń oświetleniowych, halogenowe 
architektoniczne instalacje oświetleniowe, halogenowe in-
stalacje oświetlenia scenicznego, halogenowe oprawy 
oświetleniowe, iluminatory światłowodowe, instalacje 
do lamp ulicznych, instalacje do oświetlania choinek, instala-
cje oświetlania awaryjnego, instalacje oświetleniowe, instala-
cje oświetleniowe do basenów zamontowane pod wodą, 
instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjny-
mi- LED, kinkiety jako osprzęt oświetlenia elektrycznego, klo-
sze do lamp- kominki, wykonane ze szkła klosze do lamp- 
kominki, kołnierzowa oprawa oświetleniowe, kolorowe 
światełka do dekoracji świątecznych, kolumny rektyfikacyj-
ne, ksenonowe lampy łukowe, kuliste klosze do lamp, lam-
piony elektryczne, lampki biurkowe, lampki do czytania, 
lampki elektryczne na choinki, lampki na choinki świąteczne, 
lampki nocne, lampki oświetlenia wewnętrznego do czyta-
nia, do pojazdów, lampki przyczepiane do książki, lampki sa-
mochodowe do map, lampowe promienniki podczerwieni, 
lampy bezpieczeństwa LED, lampy do celów oświetlenio-
wych, lampy do instalacji elektrycznych, lampy do umiesz-
czania nad umywalkami, lampy do użycia na wolnym powie-
trzu, lampy elektryczne, lampy elektryczne do oświetlenia 
wnętrz, lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, 
lampy halogenowe, lampy kierujące światło ku górze, lampy 
LED, lampy łukowe, lampy na energię słoneczną, lampy 
na podczerwień, nie do celów medycznych, lampy oświetle-
niowe, lampy podłogowe, lampy punktowe do oświetlenia 
domowego, lampy ścienne, lampy stojące, lampy wiszące, 
lampy wyładowcze, lampy wyładowcze dużej intensywno-
ści, lampy wyposażone w rozsuwane wsporniki, lampy z ela-
stycznym ramieniem, latarki, latarki akumulatorowe, latarki 
kieszonkowe, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarki LED, 
latarki na energię słoneczną, listwy świetlne, miniaturowe 
żarówki oświetleniowe, oprawki do lamp, oprawki do lamp 
elektrycznych, oprawy do elektrycznego oświetlania wnętrz, 
oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświetle-
niowe, oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie 
domowym, oprawy oświetleniowe do użytku handlowego, 

oprawy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe, 
osłony do lamp, osłony szklane będące akcesoriami do lamp 
słonecznych, osprzęt do kinkietów, osprzęt do lamp na pod-
czerwień, osprzęt do oświetlenia, osprzęt do oświetlenia 
ściennego inny niż włączniki, osprzęt do oświetlenia światło-
wodowego, osprzęt do żarówek, osprzęt oświetleniowy, 
oświetlacze podczerwieni, oświetlenie awaryjne, oświetlenie 
bezpieczeństwa zawierające czujnik ciepła, lampy- oświetle-
nie dachowe, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie dekora-
cyjne na choinki, oświetlenie do celów wystawowych, 
oświetlenie do montażu na ścianie, oświetlenie do zastoso-
wania w systemach bezpieczeństwa, oświetlenie elektrycz-
ne, oświetlenie i reflektory do pojazdów, oświetlenie nastro-
jowe, oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie ogrodowe, 
oświetlenie PKLS-Plazmowy system oświetlenia, oświetlenie 
ścienne, oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie 
typu LED zewnętrzne- ogrody, krajobrazy, oświetlenie wy-
stawowe, oświetlenie zewnętrzne, oświetleniowe oprawy, 
ozdobne zestawy oświetleniowe, ozdobne choinkowe lam-
py, pasma świetlne, podstawy lamp, podwodne lampy LED, 
przenośne lampy oświetleniowe, przenośne lampy ręczne 
oświetleniowe, przenośne szperacze, przewody świetlne 
do celów oświetleniowych, ręczne reflektory punktowe, re-
flektory, reflektory do lamp, reflektory do odbijania światła, 
reflektory do opraw oświetleniowych stosowanych na prze-
strzeniach wielkich, reflektory oświetleniowe, reflektory 
punktowe, rozpraszacz światła, rury oświetleniowe, samo-
świecące źródła światła, stelaże do abażurów, stojące lampy, 
stojaki do lamp, sufitowe lampy wiszące, światełka elektrycz-
ne do ozdób świątecznych, światła sufitowe, światła wspo-
magające wzrost roślin, szkła do lamp, szklane osłony na lam-
py, szkło oświetleniowe, sznury do lamp jako wyposażenie 
oświetleniowe, sznury lampek, urządzenia i instalacje oświe-
tleniowe, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki halogeno-
we, żarówki i akcesoria do nich, żarówki oświetleniowe LED.

(210) 482902 (220) 2018 02 28
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) TOCANTRI
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, mianowicie leki 
immunosupresyjne.

(210) 482903 (220) 2018 02 28
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) DRUNILER
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, mianowicie leki 
przeciw dnie moczanowej.

(210) 482910 (220) 2018 02 28
(731) TRIAS AVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TRIAS
(510), (511) 35 reklama, marketing, doradztwo w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo biznesowe, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo biznesowe w zakresie outso-
urcingu, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja 
materiałów promocyjnych, gromadzenie informacji handlo-
wych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, organizo-
wanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie targów 
i wystaw, planowanie działalności gospodarczej, pokazy 
towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów dla ce-
lów reklamowych, przetwarzanie danych, usługi importowo-
-eksportowe, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
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we, sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: 
sprzęt oświetleniowy do profesjonalnego oświetlenia im-
prez rozrywkowych, sal widowiskowych i teatralnych (lampy, 
stroboskopy, zestawy oświetleniowe), sprzęt nagłaśniający 
do profesjonalnego nagłaśniania imprez rozrywkowych, sal 
widowiskowych i teatralnych (głośniki), telewizory, odtwarza-
cze cd, odtwarzacze dvd, radioodbiorniki, monitory, magne-
tofony, ekrany projekcyjne, ekrany wideo, gramofony, lasery 
przeznaczone do uzyskania efektów świetlnych, mikrofony, 
kamery, wzmacniacze mocy, sprzęt komputerowy, kompu-
tery, klawiatury, modemy, drukarki, siatki diodowe, konstruk-
cje sceniczne, barierki, podesty, 38 wypożyczanie urządzeń 
telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przekazu 
informacji, przekazu satelitarnego, przesyłania wiadomości 
i obrazu przy pomocy komputera, wypożyczanie urządzeń 
do transmisji programów telewizyjnych, bezpieczna trans-
misja danych, dźwięków lub obrazów, dostarczanie nagrań 
cyfrowych audio i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, 
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udo-
stępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, udo-
stępnianie on-line elektronicznych tablic informacyjnych 
w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami 
komputerów, udostępnianie środków do przesyłania danych 
umożliwiających wymianę danych drogą elektroniczną, 
usługi chatroomów, usługi elektronicznej wymiany danych, 
usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, 
udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających użyt-
kownikom komputerów porozumiewanie się w czasie rze-
czywistym, przesyłania wiadomości on-line, prowadzenie 
portalu internetowego, 41 wypożyczanie i obsługa profesjo-
nalnych urządzeń oświetleniowych, wypożyczanie i obsługa 
profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego, organizowanie 
imprez rozrywkowych, organizowanie konferencji, kongre-
sów, sympozjów, zjazdów, prowadzenie studia nagrań, stu-
dia filmowego i studia telewizyjnego, produkcja filmów 
i prezentacji multimedialnych, montaż programów radio-
wych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio i wideo, 
wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, kamer, 
projektów, telebimu, usługi profesjonalnego oświetlenia 
i nagłośnienia imprez rozrywkowych, sal widowiskowych, 
teatralnych i imprez reklamowych, wypożyczanie konstruk-
cji estradowych, podestów scenicznych, barierek, zadaszeń 
widowni, 42 wypożyczanie sprzętu komputerowego, projek-
towanie profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia imprez 
rozrywkowych, sal widowiskowych, teatralnych oraz imprez 
reklamowych, projektowanie oświetlenia zewnętrznego 
i wewnętrznego w tym iluminacji i oświetlenia przemysło-
wego, integracja i instalacja systemów teletechnicznych oraz 
systemów audiowizualnych, projektowanie scenografii.

(210) 482920 (220) 2018 02 28
(731) FLAVON GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) FLAVON
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, probiotyki, suple-
menty prebiotyczne, przeciwutleniające suplementy, suple-
menty ziołowe, mineralne suplementy diety, suplementy 
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla niemowląt, 
białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy mineralne 
do żywności, białkowe suplementy diety, mineralne su-
plementy odżywcze, suplementy z wapniem, odżywcze 
suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, 
suplementy diety z pszenicy, suplementy diety z cynkiem, 
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety 
zawierające propolis, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety za-

wierające kazeinę, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety dla ludzi, suplementy ziołowe w płynie, su-
plementy diety sporządzone głównie z witamin, suplemen-
ty diety sporządzone głównie z minerałów, mieszaniny far-
maceutyczne, preparaty farmaceutyczne, farmaceutyczne 
substancje dermatologiczne, preparaty i substancje farma-
ceutyczne, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, higieniczne 
środki nawilżające, preparaty i artykuły higieniczne, dodatki 
dietetyczne, dietetyczne dodatki do żywności, substancje 
dietetyczne dla niemowląt, preparaty dietetyczne dla dzieci, 
dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki dietetyczne 
do użytku medycznego, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna 
suplementów diety, suplementów żywnościowych, farma-
ceutycznych preparatów, produktów higienicznych do ce-
lów medycznych, dietetycznych substancji przystosowane 
do celów medycznych.

(210) 482924 (220) 2018 02 28
(731) KARKOSKA TADEUSZ  

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TRUSK, Łazy
(540) TRUSK
(510), (511) 6 kotwy metalowe, metalowe kotwy murar-
skie, kotwy ścienne metalowe, uchwyty kotwowe mocujące 
z metalu, zbrojenia metalowe do betonu, zbrojenia stalo-
we do użytku w budowie podłóg betonowych, strzemio-
na metalowe, metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, szpilki stalowe, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów i przyrządów 
ogrodniczych, materiałów budowlanych, materiałów bu-
dowlanych stosowanych w ogrodnictwie, agrotkaniny, pod-
pory pod krzewy.

(210) 482927 (220) 2018 02 28
(731) ŻURAWSKI PAWEŁ CENTRUM TERAPII MEDEK, Piła
(540) M Centrum Terapii MEDEK Paweł Żurawski

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, dostarcza-
nie informacji dotyczących książek, nauczanie indywidualne, 
nauczanie i szkolenia, organizacja i przeprowadzanie imprez 
szkoleniowych, szkolenia nauczycieli, szkolenia personelu, 
szkolenia edukacyjne, prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
usługi szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie medy-
cyny, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia 
w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia i nauczanie 
w dziedzinie medycyny, szkolenia w zakresie utrzymywania 
dobrej kondycji fizycznej, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia dla rodziców 
w zakresie organizacji grup wsparcia dla rodziców, szkolenia 
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, udziela-
nie informacji i przygotowywanie raportów o postępach 
związanych z edukacją i szkoleniami, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], 43 tymczasowe za-
kwaterowanie, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, organizowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, organizowanie i udostępnianie zakwa-
terowania tymczasowego, rezerwacja pokoi, rezerwacja 
zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Interne-
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tu, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie informacji 
o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Inter-
netu, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego 
zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących rezer-
wacji zakwaterowania, usługi agencji wynajmu mieszkań 
[time share], usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], 
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach 
i mieszkaniach, zapewnianie umeblowanego zakwatero-
wania tymczasowego, wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, wynajem pokoi jako tymczasowego za-
kwaterowania, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi 
rezerwacji pokojów, usługi recepcyjne dla tymczasowego 
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], 
44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, badania 
w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie 
diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności fizycznej, 
fizjoterapia, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki ko-
rekcyjnej, opieka medyczna i zdrowotna, monitorowanie 
pacjentów, masaż, informacje dotyczące masażu, hydrote-
rapia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profe-
sjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, placówki 
rekonwalescencji, opracowywanie indywidualnych progra-
mów rehabilitacji fizycznej, opieka zdrowotna w zakresie 
masaży terapeutycznych, udzielanie informacji z zakresu 
ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie informacji na te-
mat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udostęp-
nianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów 
rehabilitacji zdrowotnej, terapia mowy i słuchu, sporządza-
nie raportów dotyczących opieki zdrowotnej, rehabilitacja 
fizyczna, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, 
usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi infor-
macyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi elektroterapii 
dla fizjoterapii, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], 
usługi doradcze związane z dietą, usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej 
[medyczne], usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, 
usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze i infor-
macyjne w dziedzinie zdrowia, usługi dietetyków, udzielanie 
informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informa-
cji zdrowotnej, usługi świadczone przez dietetyków, usługi 
w zakresie krioterapii, usługi w zakresie hydroterapii, usługi 
w zakresie akupunktury, usługi tymczasowej opieki zastęp-
czej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi terapii głosu 
i terapii logopedycznej, usługi terapeutyczne, usługi reflek-
sologiczne, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji 
fizycznej, zabiegi terapeutyczne dla ciała, usługi w zakresie 
zorganizowanej opieki zdrowotnej.

(210) 482930 (220) 2018 02 28
(731) ŻURAWSKI PAWEŁ CENTRUM TERAPII MEDEK, Piła
(540) M

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, dostarcza-
nie informacji dotyczących książek, nauczanie indywidualne, 
nauczanie i szkolenia, organizacja i przeprowadzanie imprez 
szkoleniowych, szkolenia nauczycieli, szkolenia personelu, 

szkolenia edukacyjne, prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
usługi szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie medy-
cyny, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia 
w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia i nauczanie 
w dziedzinie medycyny, szkolenia w zakresie utrzymywania 
dobrej kondycji fizycznej, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia dla rodziców 
w zakresie organizacji grup wsparcia dla rodziców, szkolenia 
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, udziela-
nie informacji i przygotowywanie raportów o postępach 
związanych z edukacją i szkoleniami, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], 43 tymczasowe za-
kwaterowanie, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, organizowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, organizowanie i udostępnianie zakwa-
terowania tymczasowego, rezerwacja pokoi, rezerwacja 
zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem interne-
tu, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie informacji 
o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem inter-
netu, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego 
zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących rezer-
wacji zakwaterowania, usługi agencji wynajmu mieszkań 
[time share], usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], 
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach 
i mieszkaniach, zapewnianie umeblowanego zakwatero-
wania tymczasowego, wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, wynajem pokoi jako tymczasowego za-
kwaterowania, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi 
rezerwacji pokojów, usługi recepcyjne dla tymczasowego 
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], 
44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, badania 
w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie 
diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności fizycznej, 
fizjoterapia, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki ko-
rekcyjnej, opieka medyczna i zdrowotna, monitorowanie 
pacjentów, masaż, informacje dotyczące masażu, hydrote-
rapia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profe-
sjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, placówki 
rekonwalescencji, opracowywanie indywidualnych progra-
mów rehabilitacji fizycznej, opieka zdrowotna w zakresie 
masaży terapeutycznych, udzielanie informacji z zakresu 
ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie informacji na te-
mat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udostęp-
nianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów 
rehabilitacji zdrowotnej, terapia mowy i słuchu, sporządza-
nie raportów dotyczących opieki zdrowotnej, rehabilitacja 
fizyczna, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, 
usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi infor-
macyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi elektroterapii 
dla fizjoterapii, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], 
usługi doradcze związane z dietą, usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej 
[medyczne], usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, 
usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze i infor-
macyjne w dziedzinie zdrowia, usługi dietetyków, udzielanie 
informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informa-
cji zdrowotnej, usługi świadczone przez dietetyków, usługi 
w zakresie krioterapii, usługi w zakresie hydroterapii, usługi 
w zakresie akupunktury, usługi tymczasowej opieki zastęp-
czej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi terapii głosu 
i terapii logopedycznej, usługi terapeutyczne, usługi reflek-
sologiczne, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji 
fizycznej, zabiegi terapeutyczne dla ciała, usługi w zakresie 
zorganizowanej opieki zdrowotnej.
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(210) 482939 (220) 2018 03 01
(731) ŻEBROWSKI MICHAŁ, Warszawa
(540) KISS kultura i sztuka solidarnie

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały piśmienne, książki, broszury, cza-
sopisma, kalendarze, plakaty, 35 usługi reklamowe, wszelka 
pomoc i doradztwo przy prowadzeniu działalności gospo-
darczej w zakresie szeroko pojętej działalności oświatowej, 
kulturalnej i rozrywkowej, 41 przedstawienia teatralne i inna 
działalność artystyczna, usługi z zakresu działalności literac-
kiej, pisanie scenariuszy, produkcja filmów, studia filmowe, 
montaż i nagrywanie na taśmach wideo, montaż progra-
mów radiowych i telewizyjnych, dystrybucja filmów, nagrań 
dźwiękowych i audiowizualnych, programów telewizyjnych, 
projekcja filmów, obsługa sal kinowych, prowadzenie sal 
koncertowych i kinowych, nauczanie, usługi w zakresie edu-
kacji oświatowej i artystycznej, publikowanie książek i tek-
stów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna ksią-
żek i czasopism, organizowanie i prowadzenie konkursów, 
spektakli, wystaw z dziedziny oświaty, kultury lub edukacji, 
imprez rozrywkowych, informacja o imprezach rozrywko-
wych, rezerwowanie miejsc na imprezy, prowadzenie we-
sołych miasteczek, parków rozrywki, wypożyczanie filmów, 
sprzętu kinematograficznego, dekoracji teatralnych, kaset 
wideo, taśm wideo, nagrań dźwiękowych, 42 usługi w zakre-
sie projektowania mody, dekorowanie wnętrz, wzornictwo 
przemysłowe, projektowanie opakowań, stwierdzanie auten-
tyczności dzieł sztuki, administrowanie stronami komputero-
wymi, usługi artystów grafików, 43 hotele, motele, pensjona-
ty, wynajmowanie sal na posiedzenia, restauracje, catering, 
kawiarnie, kafeterie.

(210) 482959 (220) 2018 03 01
(731) JANKOWSKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) CAPTAIN ANDY
(510), (511) 25 odzież, bielizna osobista, body, bluzy, bokser-
ki, chustki, szale, szaliki, koszule, krawaty, kurtki, kurtki z kap-
turem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki sztormiaki, 
odzież ze skóry i imitacji skóry, paski, podkoszulki sportowe, 
rękawiczki, skarpetki, swetry, marynarki, sukienki, spódnice, 
szlafroki, pończochy, rajstopy, płaszcze, palta, T-shirty, halki, 
stroje kąpielowe, obuwie, botki, buty sportowe, sandały, ko-
zaki, pantofle sznurowane, nakrycia głowy, czapki, kapelusze, 
berety, kalosze, 30 kawa, herbata, czekolada, wyroby cu-
kiernicze, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), whisky, 
wino, wódka, rum, cydr, dżin, brandy, 34 cygara, cygaretki, 
tytoń, papierosy, fajki, bibułki papierosowe, tabaka, 39 orga-
nizowanie rejsów, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja 
transportu, transport pasażerski, wynajem łodzi.

(210) 482972 (220) 2018 03 01
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) PUMILEN
(510), (511) 3 maści nielecznicze, 5 rozgrzewająca maść 
roślinna do nacierania i inhalacji, wspomagająca leczenie 
przeziębienia.

(210) 482976 (220) 2018 03 01
(731) BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) DEMOCRAFTS
(510), (511) 32 piwo, drinki na bazie piwa,napoje bezalkoho-
lowe,napoje orzeźwiające,napoje odalkoholizowane, prepa-
raty do produkcji napojów.

(210) 482979 (220) 2018 03 01
(731) PITALA MICHAŁ, ZGÓRSKI PIOTR  

ZAKŁAD MASARSKI AMIGOS SPÓŁKA CYWILNA, 
Burzyn

(540) WĘDLINY Z BURZYNA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 29 wyroby z mięsa, włączając wyroby z mięsa 
drobiowego, wędliny, wyroby wędliniarskie, kiełbasy, pa-
rówki, szynka, baleron, bekon, wędzonka, kaszanka, krwawa 
kiszka, łój spożywczy, mięso, mięso solone, mięso konserwo-
wane, wieprzowina, pasztet z wątróbki, smalec, szpik kostny 
zwierzęcy jadalny, wątroba, flaki, 35 informacja handlowa, re-
klama, rozpowszechnienie materiałów reklamowych, pokazy 
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja 
próbek, oferowanie w mediach produktów dla handlu de-
talicznego, handlowe informacje i porady udzielone konsu-
mentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, usługi prowadzenia sklepu i/lub hur-
towni dla następujących towarów: wyroby z mięsa włączając 
wyroby z mięsa drobiowego, wędliny, wyroby wędliniarskie, 
kiełbasy, parówki, szynka, baleron, bekon, wędzonka, kaszan-
ka, krwawa kiszka, łój spożywczy, mięso, mięso solone, mięso 
konserwowe, wieprzowina, pasztet z wątróbki, smalec, szpik 
kostny zwierzęcy jadalny, wątroba, flaki.

(210) 482984 (220) 2018 03 01
(731) KUMAR VIPAN RANGOLI  

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, Lublin
(540) MAŁE INDIE

(531) 26.01.01, 26.01.05, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do celów kosmetycznych, antyper-
spiranty jako przybory toaletowe, antypoślizgowe płyny 
do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty jako 
olejki eteryczne, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, 
inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosme-
tycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiato-
wych, błyszczyki do ust, chemiczne produkty do ożywiania 
kolorów do użytku domowego stosowane w praniu, chus-
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teczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasą-
czone preparatami do usuwania makijażu, detergenty, inne 
niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, 
drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, 
ekstrakty kwiatowe jako perfumy, ekstrakty ziołowe do ce-
lów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowa-
niem słonecznym, esencje eteryczne, etui na szminkę, farby 
do włosów, henna jako barwnik kosmetyczny, kadzidełka, 
kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów ko-
smetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, 
kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyki, 
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosmetyki do maki-
jażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, krem 
do butów, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, kre-
my wybielające do skóry, krochmal do nadawania połysku 
praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, lakiery do pa-
znokci, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpo-
urri, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, my-
dła, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydło dezodoryzujące, 
mydło do golenia, naklejane ozdoby do paznokci, neutraliza-
tory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, olejki do ce-
lów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki ete-
ryczne, olejki toaletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, 
papier do polerowania, paski odświeżające oddech, paski 
wybielające zęby, pasta do butów, pasty do skór, płukanki 
do oczu, nie do celów medycznych, płyny do pielęgnacji 
włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, 
płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosme-
tycznych, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i od-
kurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, pre-
paraty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty 
do czyszczenia tapet, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny in-
tymnej lub do celów dezodorujących jako przybory toaleto-
we, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia 
włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty 
do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty 
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyj-
nych, preparaty do odymiania jako perfumy, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, prepara-
ty do polerowania protez dentystycznych, preparaty do pra-
nia, preparaty do prania chemicznego, preparaty do prosto-
wania włosów, preparaty do samoopalania jako kosmetyki, 
preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamie-
nia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, prepa-
raty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wywabia-
nia plam, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, preparaty odświeżające oddech do higieny 
osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, 
preparaty toaletowe, preparaty wybielające jako odbarwia-
cze do celów domowych, preparaty wygładzające jako 
krochmal, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, pro-
dukty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twa-
rzy, pumeks, roztwory do szorowania, rzęsy sztuczne, saszet-
ki zapachowe do bielizny, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony, szampony, 
sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami, 
do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa 
domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecz-
nicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji 
skóry jako pasty, środki do namaczania prania, środki do po-
lerowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z pod-
łóg jako preparaty do szorowania, środki odświeżające po-
wietrze jako zapachowe, środki ścierne i polerskie, środki 

ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielają-
ce stosowane w pralnictwie, środki wygładzające i nadające 
praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, świece do ma-
sażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, tłuszcze 
do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów ko-
smetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina ko-
smetyczna, woda kolońska, woda perfumowana, woda utle-
niona do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk 
do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk 
do wąsów, wosk krawiecki, wosk szewski, wybielacze jako 
odbarwiacze do celów kosmetycznych, wybielacze stosowa-
ne w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do pa-
znokci, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele 
do wybielania zębów, 29 ajvar jako pasta z papryki, bakłaża-
nów i czosnku, alginiany do celów kulinarnych, aloes spo-
żywczy, anchois, nieżywe, bekon, białka jajek, białko do ce-
lów kulinarnych, bita śmietana, cebula konserwowana, 
chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej za-
wartości tłuszczu, czosnek konserwowy, daktyle, drób, nieży-
wy, dziczyzna, dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do ce-
lów spożywczych, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe 
do celów spożywczych, falafel, fasolka konserwowa, filety 
rybne, flaki, frankfurterki, galaretki, galaretki owocowe, gala-
rety mięsne, galbi jako danie z grillowanego mięsa, groszek 
konserwowy, grzyby konserwowane, guacamole jako pasta 
z awokado, homary nieżywe, hot dogi w cieście kukurydzia-
nym, hummus jako pasta z ciecierzycy, ikra rybia przetworzo-
na, jadalne gniazda ptaków, jadalne owady, nieżywe, jagody, 
konserwowane, jaja, jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, jo-
gurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, 
kawior, kefir jako napój mleczny, kiełbaski do hotdogów, kieł-
baski w cieście, kiszone warzywa jako kimchi, klej rybi spo-
żywczy, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, 
kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, 
koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, konserwowane 
warzywa, konserwy rybne, korniszony, kotlety sojowe, kotle-
ty z tofu, krążki z cebuli, krem na bazie masła, krewetki nieży-
we, krewetki różowe nieżywe, krokiety, kukurydza cukrowa, 
przetworzona, kumys jako napój mleczny, kwaśna śmietana, 
langusty, nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych, liofilizo-
wane mięso, liofilizowane warzywa, łosoś, nieżywy, łój spo-
żywczy, małże (mięczaki) nieżywe, małże nieżywe, margary-
na, marmolada, masło, masło arachidowe, masło kakaowe, 
masło kokosowe jako olej kokosowy, miąższ owoców, mięso 
i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso 
solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko 
albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów 
kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów 
kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe 
do celów kulinarnych, mleko sfermentowane, mleko skon-
densowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzesz-
ków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kuli-
narnych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą 
mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie 
mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, 
nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, 
nieżywe małże, olej i tłuszcz kokosowy do celów spożyw-
czych, olej kostny, jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej 
palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy 
do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek 
jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z sie-
mienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oli-
wa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, 
orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy la-
skowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziem-
ne przetworzone, osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, 
ostrygi, nieżywe, owoce gotowane, owoce konserwowane, 
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owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce 
w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z obe-
rżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawiera-
jące tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, 
pektyna do celów kulinarnych, pierożki na bazie ziemniaków, 
pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, poczwarki 
jedwabnika do spożycia przez ludzi, podpuszczka, potrawy 
z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier 
jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery 
warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup 
jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, ro-
dzynki, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, 
sardynki, nieżywe, serwatka, skorupiaki, nieżywe, skórki owo-
cowe, smalec, smażone placuszki twarogowe, soczewica 
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sok cytry-
nowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, 
soki roślinne do gotowania, spożywczy olej kokosowy, spo-
żywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, strzy-
kwy nieżywe, substytuty mleka, surowce do produkcji tłusz-
czy jadalnych, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, śledzie, 
nieżywe, śmietana jako produkty mleczarskie, śmietana 
na bazie warzyw, tahini jako pasta z ziarna sezamowego, 
tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, nieży-
wy, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa 
suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki 
kokosowe, wodorosty konserwowe, wywar, bulion, yakitori, 
yuba jako skórka z tofu, zsiadłe mleko, zupy, żelatyna, żółtka 
jajek, żywność przygotowywana z ryb, 30 anyż gwiaździsty, 
preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast inne 
niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze 
inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, bibimbap jako ryż 
z warzywami i wołowiną, preparaty usztywniające do bitej 
śmietany, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, 
chałwa, cheeseburgery, chipsy jako produkty zbożowe, 
chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasto jako masa do pieczenia, 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, 
cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry jako przypra-
wa, cykoria jako substytut kawy, cynamon jako przyprawa, 
czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony jako przyprawa, 
dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów 
kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki 
eteryczne, drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów 
żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eterycz-
ne, gałka muszkatołowa, glazury do szynki, glukoza do celów 
kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe 
potrawy na bazie makaronu, goździki jako przyprawa, gryka, 
przetworzona, grzanki, guma do żucia, herbata, herbata 
mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir jako przyprawa, jęcz-
mień łuskany, jogurt mrożony jako lody spożywcze, kakao, 
kanapki, kanapki z parówką jako hot dog, kapary, karmelki 
jako cukierki, kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, 
kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, 
keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, 
kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, 
kukurydza prażona jako popcorn, kurkuma, kuskus jako ka-
sza, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane da-
nia, których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowa-
ne dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lód 
naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwo-
ną fasolą, lód w blokach, lukier do ciast, lukrecja jako cukier-
nictwo, majonez, makarony, marcepan, marynaty, mąka, 
mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, 
mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, 
mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mięsne 
sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierni-
czych, miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko 
pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musz-

tarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napo-
je czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, na-
poje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napo-
je na bazie herbaty, ocet, orzechy w czekoladzie, owies łuska-
ny, owocowe galaretki jako słodycze, pałeczki lukrecjowe 
jako wyroby cukiernicze, papryka jako przyprawy, pasta mig-
dałowa, pasta z soi jako przyprawy, pasty czekoladowe 
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekola-
dy, pastylki jako wyroby cukiernicze, pesto jako sos, pieprz, 
piernik, pierożki na bazie mąki, pizza, placki, płatki kukury-
dziane, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku 
domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty 
spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, pro-
polis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, 
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzo-
ne nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy 
korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), puddingi, 
ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów 
kulinarnych jako przyprawa, skrobia do celów spożywczych, 
słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soda oczysz-
czona jako wodorowęglan sodu do pieczenia, sorbety jako 
lody, sos jabłkowy jako przyprawa, sos sojowy, sos żurawino-
wy jako przyprawa, sosy jako przyprawy, sosy do makaro-
nów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól 
do konserwowania żywności, sól kuchenna, spaghetti, su-
chary, sushi, syrop z agawy jako słodzik naturalny, syropy 
i melasa, szafran jako przyprawa, środki wiążące do lodów 
spożywczych, tapioka, wafle ryżowe, wanilia jako aromat, 
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyro-
by czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe bato-
niki zbożowe, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu pro-
duktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu jako przyprawy, 
ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konser-
wowane jako przyprawy, 35 usługi w zakresie prowadzenia 
sprzedaży następujących towarów: środki wybielające i inne 
substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, 
olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki do ciała, płyny do pie-
lęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, przybory 
do manicure i pedicure, kadzidła, świece do oświetlania 
i świeczki, lampiony, przybory kuchenne i gospodarstwa do-
mowego oraz pojemniki, grzebienie, gąbki, odzież, obuwie, 
torby, walizki, parasolki, paski jako odzież, biżuteria, zegarki, 
ozdoby jubilerskie, obrazy, ramki obrazów, ozdobne wyroby 
z drewna, korka, trzciny, wikliny, fiszbinu, muszli, bursztynu, 
macicy perłowej, sepiolitu oraz imitacji tych surowców lub 
z tworzyw sztucznych, poduszki, dywany, maty tekstylne, 
narzuty, obrusy, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży 
następujących artykułów spożywczych: zdrowa żywność, 
suplementy diety, preparaty ziołowe, parafarmaceutyki, mię-
so, ryby, drób, dziczyzna, wędliny, ryby żywe, mrożone mię-
so, mrożone ryby, owoce i warzywa konserwowane, mrożo-
ne, suszone, gotowane, galaretki, konfitury, dżemy, przetwory 
owocowo-warzywne, przetwory mięsne, przetwory rybne, 
konserwy mięsne, pasztety mięsne, grzyby konserwowe, 
oliwki, kompoty, sosy do sałat, zupy i buliony, dania obiado-
we, kisiel, budyń, jaja, mleko, produkty mleczne, takie jak: 
śmietana, kefiry, maślanki, jogurty, serki oraz sery żółte i twa-
rogowe, oleje i tłuszcze jadalne, masło, oliwa z oliwek, żyw-
ność dla dzieci i niemowląt, kawa, herbata, kakao, namiastki 
kawy, cukier, ryż, mąka, makarony, produkty zbożowe, ciasto 
na wypieki, ciasto w proszku, ciasto mrożone, gotowe mie-
szanki do pieczenia ciast, polewy, posypki czekoladowe, pro-
szek do pieczenia, kasze spożywcze, chleb, pieczywo, chrup-
ki, chipsy ziemniaczane, chipsy jako produkty zbożowe, 
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płatki kukurydziane, muesli, paluszki solone, orzechy, wyroby 
cukiernicze i słodycze, ciastka, czekolada, batony, bombo-
nierki, guma do żucia, chałwa, miód, lody, drożdże, sól, musz-
tarda, majonez, keczup, ocet, sosy, przyprawy, produkty rol-
ne, ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, świeże zioła, 
nasiona, karma dla zwierząt, kwiaty cięte, kwiaty sztuczne, 
rośliny doniczkowe, piwo, wody mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owoco-
we, napoje energetyczne, proszek do wytwarzania napojów, 
artykuły dla palących, tytoń, cygara, fajki, papierosy, napoje 
alkoholowe, wino, wódka, likiery, nalewki, miód pitny, cydr, 
agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlo-
wej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, 
audyt, organizowanie sprzedaży w trybie aukcje i przetargi 
publiczne, wynajem automatycznych dystrybutorów, bada-
nia marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmo-
wanie maszyn i urządzeń dla biura, biura pośrednictwa pra-
cy, usługi porównywania cen, dekoracja wystaw sklepowych, 
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, 
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
powielanie dokumentów, doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dorę-
czanie gazet osobom trzecim, wycena drewna na pniu, wy-
cena drzewa, dystrybucja materiałów reklamowych takich 
jak próbki, druki, prospekty, broszury, edytorskie usługi 
w dziedzinie reklamy, ekspertyzy w zakresie wydolności 
przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, prenumera-
ta gazet dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom, punkty informacji konsumenckiej, administro-
wanie hotelami, impresariat w działalności artystycznej, in-
formacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, syste-
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, kom-
puterowe zarządzanie plikami, księgowość, maszynopisanie, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, usługi modelek i modeli dla celów promocji 
sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing 
[doradztwo handlowe], rozlepianie plakatów reklamowych, 
przygotowywanie zeznań podatkowych, pomoc przedsię-
biorstwom w działalności gospodarczej przemysłowej lub 
handlowej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie nabywa-
nia usług telekomunikacyjnych, pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, 
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, przygo-
towanie listy płac, agencje public relations, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama billboar-
dowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, two-
rzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy ko-
respondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi sekretar-
skie, sortowanie danych w bazach komputerowych, sporzą-
dzanie sprawozdań rachunkowych, statystyczne zestawie-
nia, usługi stenograficzne, szacowanie kompleksów leśnych, 
szacowanie wełny, organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług tele-
komunikacyjnych, usługi kreowania wizerunku firmy, usług 

i towarów, wyceny handlowe, ekspertyzy w zakresie wydol-
ność przedsiębiorstw, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajem fotokopiarek, 
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w kompu-
terowych bazach danych, wywiad gospodarczy, usługi za-
opatrzenia osób trzecich, mianowicie zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw, zarobkowe zarządzanie 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, 43 bary szybkiej obsługi, agencje 
zakwaterowania, domy turystyczne, hotele, hotele dla zwie-
rząt, kafeterie, bufety, kawiarnie, motele, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje 
kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, wy-
najmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje, 
restauracje samoobsługowe, stołówki, domy turystyczne, 
usługi barowe, usługi kateringowe, wynajmowanie pomiesz-
czeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal konferencyjnych, 
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 
naczyń, wypożyczanie namiotów, domy opieki dla osób 
w podeszłym wieku, zapewnianie obiektów i wyposażenia 
kempingowego, żłobki dla dzieci.

(210) 482987 (220) 2018 03 01
(731) KCB SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Long Life Lounge
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy medyczne; urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii; przyrządy do masażu; urządzenia 
i przyrządy do rehabilitacji; artykuły ortopedyczne; pulsome-
try; stabilizatory do celów medycznych, 28 sprzęt sportowy, 
urządzenia sportowe, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły 
gimnastyczne i sportowe, gry sportowe, 41 zajęcia sporto-
we, zajęcia fitness, usługi sportowe i kulturalne, organizowa-
nie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, 44 usługi 
medyczne, usługi ortopedyczne, fizjoterapia, usługi elektro-
terapii dla fizjoterapii, rehabilitacja, zapewnianie obiektów 
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, opracowywanie indywi-
dualnych programów rehabilitacji fizycznej.

(210) 482990 (220) 2018 03 01
(731) KCB SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) STREFA 3L Long Life Lounge

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.17, 26.01.18, 26.04.01, 26.04.10, 
26.04.22, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy medyczne, urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii, przyrządy do masażu, urządzenia 
i przyrządy do rehabilitacji, artykuły ortopedyczne, pulsome-
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try, stabilizatory do celów medycznych, 28 sprzęt sportowy, 
urządzenia sportowe, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły 
gimnastyczne i sportowe, gry sportowe, 41 zajęcia sporto-
we, zajęcia fitness, usługi sportowe i kulturalne, organizowa-
nie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, 44 usługi 
medyczne, usługi ortopedyczne, fizjoterapia, usługi elektro-
terapii dla fizjoterapii, rehabilitacja, zapewnianie obiektów 
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, opracowywanie indywi-
dualnych programów rehabilitacji fizycznej.

(210) 482993 (220) 2018 03 01
(731) D.P.I. MALACHIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MALACHIT
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nieru-
chomościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa 
w sprawach finansowych, pozyskiwanie środków finanso-
wych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powie-
rzonych dotyczące nieruchomości, usługi deweloperskie 
dotyczące organizacji etapów inwestycji w zakresie pozyski-
wania nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, 
wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, admi-
nistrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie 
umów najmu, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w za-
kresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni 
biurowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryn-
ku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, 
pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz 
gruntów, 37 usługi budowlane; usługi remontowe; usługi 
wyburzeniowe; budowa bloków mieszkalnych; budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych; budowa budyn-
ków na zamówienie; budowa budynków przeznaczonych 
na zakwaterowanie wakacyjne; budowa części budynków; 
budowa domów; budowa domów na zamówienie; budowa 
nieruchomości; budowa nieruchomości komercyjnych; bu-
dowa nieruchomości mieszkalnych; budowa nieruchomości 
przemysłowych; budowanie domów; budowanie nierucho-
mości; budownictwo; nadzór nad robotami budowlanymi; 
remont nieruchomości; remontowanie budynków; renowa-
cja budynków; stawianie fundamentów; stawianie ogrodzeń 
zabezpieczających; usługi budowlane; usługi budowlane 
i konstrukcyjne; usługi budowlane i naprawy budynków; 
usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby prze-
mysłu; usługi budowlane w zakresie budynków mieszkal-
nych; usługi budowlane w zakresie stawiania budynków; 
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburze-
niowe; usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków; 
usługi doradcze dotyczące remontów budynków; usługi 
doradcze dotyczące renowacji budynków; usługi doradcze 
dotyczące renowacji nieruchomości; usługi doradcze i infor-
macyjne dotyczące budownictwa; usługi doradcze w zakre-
sie budowania; usługi doradztwa w zakresie budowy budyn-
ków; usługi generalnych wykonawców budowlanych; usługi 
informacyjne w zakresie konstrukcji budynków; usługi odna-
wiania budynków; usługi odnawiania mieszkań; usługi w za-
kresie remontów budynków; wznoszenie budynków i in-
nych konstrukcji; wznoszenie budynków prefabrykowanych; 
wznoszenie obszarów mieszkalnych; wznoszenie prefabry-
kowanych budynków i konstrukcji; zarządzanie projektami 
budowlanymi na terenie budowy; zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków; 
zarządzanie projektem budowy; działalność deweloperska, 
42 usługi projektowania budynków, usługi projektowania 
instalacji sanitarnych i elektrycznych, architektura krajobrazu, 

projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi 
polegające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego, 
usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowa-
nia wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne 
w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, eksper-
tyzy i pomiary geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary 
inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, usługi opracowywania projektów tech-
nicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakre-
sie planowania urbanistycznego.

(210) 483002 (220) 2018 03 01
(731) ŁASTOWSKI JERZY, Warszawa
(540) barokko
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyj-
ne dla konsumentów.

(210) 483042 (220) 2018 03 02
(731) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PAWEŁEK BUDZI RADOŚĆ
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, 
czekoladki, pralinki, cukierki, kawa, kakao, herbata, wyroby 
cukiernicze, ciasta, ciastka i wafle, lody, galaretki owocowe, 
napoje na bazie kawy, czekolady, herbaty i kakao.

(210) 483044 (220) 2018 03 02
(731) SALAMAK MAREK, Gliwice
(540) infraBIM

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, poszukiwania w zakresie patro-
natu, reklama korespondencyjna i online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, 41 organizowanie i prowadzenie 
kongresów, seminariów o charakterze naukowym, publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie 
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 42 badania 
naukowe, badania techniczne, opracowywanie projektów 
technicznych.

(210) 483051 (220) 2018 03 02
(731) DOMENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bochotnica

(540) 
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(531) 18.01.08, 26.01.04, 26.01.16, 29.01.14
(510), (511) 39 usługi transportowe, transport samochoda-
mi ciężarowymi, transport towarów, transport i składowanie, 
transport przedmiotów wartościowych, transport odpadów, 
usługi transportu samochodami silnikowymi, transport me-
bli, transport ładunków, usługi w zakresie transportu konte-
nerowego, usługi transportu pojazdami, transport ładunków 
statkiem, usługi w zakresie transportu drogowego, transport 
ładunków drogą powietrzną, transport odzieży, transport 
kontenerów, transport owoców, rezerwowanie transportu 
powietrznego, składowanie towarów.

(210) 483071 (220) 2018 03 05
(731) DZIAŁOWY TOMASZ NIC CIEKAWEGO, Warszawa
(540) LEKKO NIE BĘDZIE

(531) 27.05.05, 26.05.04, 26.05.22
(510), (511) 38 fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecz-
nościowych, komunikacja za pośrednictwem sieci światło-
wodowych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie te-
lewizji kablowej, transfer strumieniowy danych, transmisja 
plików cyfrowych, transmisja programów telewizyjnych, 
transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udo-
stępnianie forów internetowych on-line, usługi w zakresie 
wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tabli-
cami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 41 dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wi-
deo na żądanie, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach 
wideo, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów 
innych niż reklamowe, produkcja filmów, innych niż rekla-
mowe, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, sporządzanie 
napisów [np. do filmów], telewizyjne usługi rozrywkowe, 
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnia-
nie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi 
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, usługi w zakresie opracowania graficznego 
inne niż do celów reklamowych.

(210) 483074 (220) 2018 03 05
(731) KRYCHOWIAK KRZYSZTOF, Mrzeżyno
(540) GK FUNDACJA GRZEGORZA KRYCHOWIAKA

(531) 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, agencje reklamowe, badania marketingowe, ba-
dania opinii publicznej, oferowanie w mediach produktów 
dla handlu detalicznego, doręczanie gazet osobom trzecim, 
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, pro-
spektów, broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, 
prenumerata gazet [dla osób trzecich], marketing, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, modeling - usłu-
gi do celów promocji sprzedaży i reklamy, rozpowszechnie-
nie ogłoszeń reklamowych, opinie - sondaże, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, plakaty 
reklamowe - rozlepianie, pokazy mody w celach promocyj-
nych - organizacja, pokazy towarów, projektowanie mate-
riałów reklamowych, prenumerata czasopism - usługi [dla 
osób trzecich], produkcja filmów reklamowych, kolportaż 
próbek, public relations, public relations - agencje, reklama 
radiowa, reklama, reklama - rozpowszechnianie materiałów 
[ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, re-
klama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, reklamowe i sponsorowane 
teksty - tworzenie, uaktualnianie materiału reklamowego, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie 
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygo-
towywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy te-
lewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, tele-
marketing, usługi menedżerskie dla sportowców, wynajem 
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowe-
go we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośni-
ków reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez poma-
ganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działal-
nością sportową, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, 
bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, spon-
sorowanie działalności sportowej, sponsorowanie finan-
sowe, finansowanie i organizowanie akcji dobroczynnych 
i charytatywnych.

(210) 483084 (220) 2018 03 05
(731) GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) POLISH ESPORT AWARDS
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(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 drukowane dyplomy, drukowane nagro-
dy, materiały drukowane, publikacje drukowane, materiały 
piśmienne, afisze, plakaty, pióra i długopisy, ołówki, torby, 
35 organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych 
lub reklamowych, usługi reklamowe, udostępnianie czasu re-
klamowego, udostępnienie powierzchni reklamowej, 41 or-
ganizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, 
organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie 
i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowa-
nie ceremonii przyznania nagród za męstwo, organizowanie 
konferencji, organizowanie zawodów i ceremonii przyzna-
wania nagród, organizowanie ceremonii wręczania nagród, 
organizowanie gier i konkursów, organizowanie zajęć spor-
towych i zawodów sportowych, organizowanie imprez spor-
towych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie 
gal, organizowanie widowisk rozrywkowych, organizowanie 
teleturniejów, organizowanie konkursów, losowanie nagród, 
organizowanie loterii.

(210) 483089 (220) 2018 03 05
(731) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań
(540) Fonica

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10, 26.01.02, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 9 analizatory audio, analogowe modyfikatory 
dźwięku, aparatura i urządzenia do odtwarzania płyt, budziki 
z radiem, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory 
dźwięku, cyfrowe urządzenia do rejestrowania dźwięku, czę-
ści i akcesoria do urządzeń audio, domowe głośniki audio, 
dyktafony, dyktafony cyfrowe, dyski optyczne z nagraniami 
audio, elektroakustyczne korektory częstotliwości, elektro-
niczne procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształ-
ceń dźwięku w głośnikach, elektroniczne urządzenia audio, 
elektryczne i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe, 
elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, głośniki, 
głośniki audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki do gramo-
fonów, głośniki [sprzęt audio], głośniki wysokotonowe, głośni-
ki z wbudowanymi wzmacniaczami, igły do adapterów, igły 
gramofonowe, interfejsy audio, kompresory audio, korektory 
graficzne, korektory graficzne [urządzenia audio], magneto-
fony kasetowe [audio], magnetofony taśmowe, mikrofony, 
miksery dźwięku, miksery [sprzęt audio], monitory radiowe 
do odtwarzania dźwięków i sygnałów, nagrywarki dźwięku, 
obudowy głośników, obudowy głośników audio, odbiorniki 
audio, odbiorniki radiowe, odbiorniki wzmacniające dźwięk, 
odtwarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarza-
cze dźwięku, odtwarzacze kaset, odtwarzacze kaset audio, 
odtwarzacze kaset magnetofonowych, odtwarzacze płyt 
gramofonowych, odtwarzacze stereo, przenośne radioma-
gnetofony, radia, radia [odbiorniki radiowe], radia przenośne, 
radia samochodowe, radiobudziki, radiomagnetofony, ra-
dioodbiorniki, ramiona gramofonowe, słuchawki stereofo-
niczne, słuchawki [zakładane na głowę], sprzęt audio, sprzęt 
do odtwarzania dźwięku, sprzęt konferencyjny audio, sprzęt 
nagrywający audio, sprzęt stereofoniczny, szafy grające, tale-
rze obrotowe do gramofonów, talerze obrotowe gramofo-
nów, taśmy audio, taśmy do czyszczenia głowic magnetofo-
nów, taśmy do zapisywania dźwięku, taśmy fonograficzne, 
taśmy z zarejestrowanym dźwiękiem, tunery częstotliwości 
radiowej, tunery do odbioru radia, tunery radiowe, tunery 
stereo, urządzenia audio hi-fi, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, urządzenia do nagrywania audio, urządzenia do re-

jestrowania dźwięku, urządzenia do wzmacniania dźwięku, 
urządzenia hi-fi, urządzenia stereo, urządzenia wzmacniające 
stereo, wkładki gramofonów, wzmacniacze audio, wzmac-
niacze dźwięku, wzmacniacze słuchawkowe, wzmacniacze 
stereo, zestawy słuchawek z mikrofonem, urządzenia przełą-
czające audio, urządzenia służące do wzmacniania dźwięku, 
urządzenia do przetwarzania dźwięków, urządzenia do prze-
twarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio, urzą-
dzenia do efektów audio, urządzenia do cyfryzacji sygnałów 
audio, urządzenia czyszczące do głowic audio, tłumiki hałasu 
audio, sprzęt stereo do pojazdów, systemy głośnikowe, sys-
temy PA [do odbioru i przesyłania wzmocnionego dźwięku], 
ramiona adapterów, samochodowe urządzenia stereofo-
niczne, samochodowe zestawy audio, samochodowe ze-
stawy stereo, scalone wzmacniacze audio, słuchawki, słu-
chawki dokanałowe, słuchawki douszne, radia do pojazdów, 
odtwarzacze kasetowe samochodowe, osobiste urządzenia 
stereofoniczne, płytki z układami audio, procesory dźwięku, 
procesory dźwiękowe wielokanałowe, procesory dźwięku 
przestrzennego, odbiorniki częstotliwości radiowych, gło-
śniki samochodowe, głośniki do pojazdów, głośniki do prze-
nośnych odtwarzaczy multimedialnych, adaptery, aparaty 
do wytwarzania dźwięków.

(210) 483090 (220) 2018 03 05
(731) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań
(540) DIORA

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 9 analizatory audio, analogowe modyfikatory 
dźwięku, aparatura i urządzenia do odtwarzania płyt, budziki 
z radiem, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory 
dźwięku, cyfrowe urządzenia do rejestrowania dźwięku, czę-
ści i akcesoria do urządzeń audio, domowe głośniki audio, 
dyktafony, dyktafony cyfrowe, dyski optyczne z nagraniami 
audio, elektroakustyczne korektory częstotliwości, elektro-
niczne procesory sygnałów audio do kompensacji, zniekształ-
ceń dźwięku w głośnikach, elektroniczne urządzenia audio, 
elektryczne i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe, 
elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, głośniki, 
głośniki audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki do gramo-
fonów, głośniki [sprzęt audio], głośniki wysokotonowe, głośni-
ki z wbudowanymi wzmacniaczami, igły do adapterów, igły 
gramofonowe, interfejsy audio, kompresory audio, korektory 
graficzne, korektory graficzne [urządzenia audio], magneto-
fony kasetowe [audio], magnetofony taśmowe, mikrofony, 
miksery dźwięku, miksery [sprzęt audio], monitory radiowe 
do odtwarzania dźwięków i sygnałów, nagrywarki dźwięku, 
obudowy głośników, obudowy głośników audio, odbiorniki 
audio, odbiorniki radiowe, odbiorniki wzmacniające dźwięk, 
odtwarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarza-
cze dźwięku, odtwarzacze kaset, odtwarzacze kaset audio, 
odtwarzacze kaset magnetofonowych, odtwarzacze płyt 
gramofonowych, odtwarzacze stereo, przenośne radioma-
gnetofony, radia, radia [odbiorniki radiowe], radia przenośne, 
radia samochodowe, radio budziki, radiomagnetofony, ra-
dioodbiorniki, ramiona gramofonowe, słuchawki stereofo-
niczne, słuchawki [zakładane na głowę], sprzęt audio, sprzęt 
do odtwarzania dźwięku, sprzęt konferencyjny audio, sprzęt 
nagrywający audio, sprzęt stereofoniczny, szafy grające, tale-
rze obrotowe do gramofonów, talerze obrotowe gramofo-
nów, taśmy audio, taśmy do czyszczenia głowic magnetofo-
nów, taśmy do zapisywania dźwięku, taśmy fonograficzne, 
taśmy z zarejestrowanym dźwiękiem, tunery częstotliwości 
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radiowej, tunery do odbioru radia, tunery radiowe, tunery 
stereo, urządzenia audio hi-fi, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, urządzenia do nagrywania audio, urządzenia do re-
jestrowania dźwięku, urządzenia do wzmacniania dźwięku, 
urządzenia hi-fi, urządzenia stereo, urządzenia wzmacniające 
stereo, wkładki gramofonów, wzmacniacze audio, wzmac-
niacze dźwięku, wzmacniacze słuchawkowe, wzmacniacze 
stereo, zestawy słuchawek z mikrofonem, urządzenia przełą-
czające audio, urządzenia służące do wzmacniania dźwięku, 
urządzenia do przetwarzania dźwięków, urządzenia do prze-
twarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio, urzą-
dzenia do efektów audio, urządzenia do cyfryzacji sygnałów 
audio, urządzenia czyszczące do głowic audio, tłumiki hałasu 
audio, sprzęt stereo do pojazdów, systemy głośnikowe, sys-
temy PA [do odbioru i przesyłania wzmocnionego dźwięku], 
ramiona adapterów, samochodowe urządzenia stereofo-
niczne, samochodowe zestawy audio, samochodowe ze-
stawy stereo, scalone wzmacniacze audio, słuchawki, słu-
chawki dokanałowe, słuchawki douszne, radia do pojazdów, 
odtwarzacze kasetowe samochodowe, osobiste urządzenia 
stereofoniczne, płytki z układami audio, procesory dźwięku, 
procesory dźwiękowe wielokanałowe, procesory dźwięku 
przestrzennego, odbiorniki częstotliwości radiowych, gło-
śniki samochodowe, głośniki do pojazdów, głośniki do prze-
nośnych odtwarzaczy multimedialnych, adaptery, aparaty 
do wytwarzania dźwięków.

(210) 483091 (220) 2018 03 05
(731) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań
(540) S Stilon

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.08
(510), (511) 9 analizatory audio, analogowe modyfikatory 
dźwięku, aparatura i urządzenia do odtwarzania płyt, budziki 
z radiem, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory 
dźwięku, cyfrowe urządzenia do rejestrowania dźwięku, czę-
ści i akcesoria do urządzeń audio, domowe głośniki audio, 
dyktafony, dyktafony cyfrowe, dyski optyczne z nagraniami 
audio, elektroakustyczne korektory częstotliwości, elektro-
niczne procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształ-
ceń dźwięku w głośnikach, elektroniczne urządzenia audio, 
elektryczne i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe, 
elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, głośniki, 
głośniki audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki do gramo-
fonów, głośniki [sprzęt audio], głośniki wysokotonowe, głośni-
ki z wbudowanymi wzmacniaczami, igły do adapterów, igły 
gramofonowe, interfejsy audio, kompresory audio, korektory 
graficzne, korektory graficzne [urządzenia audio], magneto-
fony kasetowe [audio], magnetofony taśmowe, mikrofony, 
miksery dźwięku, miksery [sprzęt audio], monitory radiowe 
do odtwarzania dźwięków i sygnałów, nagrywarki dźwięku, 
obudowy głośników, obudowy głośników audio, odbiorniki 
audio, odbiorniki radiowe, odbiorniki wzmacniające dźwięk, 

odtwarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarza-
cze dźwięku, odtwarzacze kaset, odtwarzacze kaset audio, 
odtwarzacze kaset magnetofonowych, odtwarzacze płyt 
gramofonowych, odtwarzacze stereo, przenośne radioma-
gnetofony, radia, radia [odbiorniki radiowe], radia przenośne, 
radia samochodowe, radiobudziki, radiomagnetofony, ra-
dioodbiorniki, ramiona gramofonowe, słuchawki stereofo-
niczne, słuchawki [zakładane na głowę], sprzęt audio, sprzęt 
do odtwarzania dźwięku, sprzęt konferencyjny audio, sprzęt 
nagrywający audio, sprzęt stereofoniczny, szafy grające, tale-
rze obrotowe do gramofonów, talerze obrotowe gramofo-
nów, taśmy audio, taśmy do czyszczenia głowic magnetofo-
nów, taśmy do zapisywania dźwięku, taśmy fonograficzne, 
taśmy z zarejestrowanym dźwiękiem, tunery częstotliwości 
radiowej, tunery do odbioru radia, tunery radiowe, tunery 
stereo, urządzenia audio hi-fi, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, urządzenia do nagrywania audio, urządzenia do re-
jestrowania dźwięku, urządzenia do wzmacniania dźwięku, 
urządzenia hi-fi, urządzenia stereo, urządzenia wzmacniające 
stereo, wkładki gramofonów, wzmacniacze audio, wzmac-
niacze dźwięku, wzmacniacze słuchawkowe, wzmacniacze 
stereo, zestawy słuchawek z mikrofonem, urządzenia przełą-
czające audio, urządzenia służące do wzmacniania dźwięku, 
urządzenia do przetwarzania dźwięków, urządzenia do prze-
twarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio, urzą-
dzenia do efektów audio, urządzenia do cyfryzacji sygnałów 
audio, urządzenia czyszczące do głowic audio, tłumiki hałasu 
audio, sprzęt stereo do pojazdów, systemy głośnikowe, sys-
temy PA [do odbioru i przesyłania wzmocnionego dźwięku], 
ramiona adapterów, samochodowe urządzenia stereofo-
niczne, samochodowe zestawy audio, samochodowe ze-
stawy stereo, scalone wzmacniacze audio, słuchawki, słu-
chawki dokanałowe, słuchawki douszne, radia do pojazdów, 
odtwarzacze kasetowe samochodowe, osobiste urządzenia 
stereofoniczne, płytki z układami audio, procesory dźwięku, 
procesory dźwiękowe wielokanałowe, procesory dźwięku 
przestrzennego, odbiorniki częstotliwości radiowych, gło-
śniki samochodowe, głośniki do pojazdów, głośniki do prze-
nośnych odtwarzaczy multimedialnych, adaptery, aparaty 
do wytwarzania dźwięków.

(210) 483096 (220) 2018 03 05
(731) GONTAREK MARIUSZ, Lipińskie
(540) HALNY
(510), (511) 30 bułki, ciasteczka, ciasta, chrupiące pieczywo, 
krakersy, miękkie precle, rogaliki, rożki do lodów.

(210) 483097 (220) 2018 03 05
(731) MILLENIUM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) SOPOTORIUM
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, impresariat w działal-
ności artystycznej, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem, rekrutacja personelu, dobór personelu za pomocą 
metod psychotechnicznych, wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
administrowanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, doradztwo w sprawach finan-
sowych, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
wycena nieruchomości [finansowa], doradztwo finansowe, 
ekspertyzy dla celów fiskalnych, wycena nieruchomości, 
wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 
zarządzanie majątkiem, 39 dostarczanie żywności przez re-
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stauracje, 41 pływalnie [baseny], wynajmowanie kortów teni-
sowych, usługi sportowe, usługi klubów sportowych, kultura 
fizyczna, edukacja, edukacja sportowa, usługi fitness klubów, 
usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness 
klub], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 
zajęcia sportowe, organizowanie zawodów sportowych, 
organizowanie imprez sportowych, organizowanie obozów 
sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu 
do ćwiczeń fizycznych, kluby plażowe i basenowe, usługi par-
ków rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, 42 usługi architektoniczne, projektowanie architektonicz-
ne, projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, 
projektowanie konstrukcji, projektowanie wnętrz budynków, 
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie wnętrz ko-
mercyjnych, projektowanie mebli, projektowanie produk-
tów, projektowanie i opracowywanie produktów przemy-
słowych, projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe 
i projektowanie graficzne, 43 wynajmowanie sal na zebrania, 
wynajmowanie sal konferencyjnych, usługi hotelowe, hoste-
le (schroniska), motele, pensjonaty, domy gościnne, hotele, 
hostele i pensjonaty zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypo-
czynkowych, usługi w zakresie kwater wczasowych, usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi 
w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], tym-
czasowe zakwaterowanie, usługi obiektów gościnnych [za-
kwaterowanie], restauracje dla turystów, usługi restauracyj-
ne, restauracje samoobsługowe, usługi restauracji fast-food, 
restauracje oferujące dania na wynos, kawiarnia, bary, puby, 
koktajlbary, lodziarnie, kafeterie [bufety], usługi w zakresie je-
dzenia na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
usługi cateringu zewnętrznego, przygotowywanie żywności 
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, domy dla ludzi 
starszych [emerytura], przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, domy 
opieki dla osób w podeszłym wieku, 44 usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody ludzi, łaźnie tureckie, łaźnie pu-
bliczne do celów higienicznych, usługi saun, usługi solariów, 
masaż, fryzjerstwo, usługi manicure i pedicure, zabiegi ko-
smetyczne, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdro-
wotnej, szpitale, opieka medyczna i zdrowotna, sanatoria, 
opieka pielęgniarska, usługi medyczne, fizjoterapia, hydrote-
rapia, usługi medycyny alternatywnej, akupunktura, opieka 
zdrowotna związana z homeopatią, usługi dietetyków, usługi 
terapii głosu i terapii logopedycznej, ambulatoryjna opieka 
medyczna, usługi psychologów, usługi psychoterapeutycz-
ne, placówki rekonwalescencji.

(210) 483098 (220) 2018 03 05
(731) MILLENIUM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) SOPOTARIUM
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, impresariat w działal-
ności artystycznej, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem, rekrutacja personelu, dobór personelu za pomocą 
metod psychotechnicznych, wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, 36 zarządzanie nieruchomościami, usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
administrowanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, doradztwo w sprawach finan-
sowych, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
wycena nieruchomości [finansowa], doradztwo finansowe, 
ekspertyzy dla celów fiskalnych, wycena nieruchomości, 

wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 
zarządzanie majątkiem, 39 dostarczanie żywności przez re-
stauracje, 41 pływalnie [baseny], wynajmowanie kortów teni-
sowych, usługi sportowe, usługi klubów sportowych, kultura 
fizyczna, edukacja, edukacja sportowa, usługi fitness klubów, 
usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness 
klub], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 
zajęcia sportowe, organizowanie zawodów sportowych, 
organizowanie imprez sportowych, organizowanie obozów 
sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu 
do ćwiczeń fizycznych, kluby plażowe i basenowe, usługi par-
ków rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, 42 usługi architektoniczne, projektowanie architektonicz-
ne, projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, 
projektowanie konstrukcji, projektowanie wnętrz budynków, 
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie wnętrz ko-
mercyjnych, projektowanie mebli, projektowanie produk-
tów, projektowanie i opracowywanie produktów przemy-
słowych, projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe 
i projektowanie graficzne, 43 wynajmowanie sal na zebrania, 
wynajmowanie sal konferencyjnych, usługi hotelowe, hoste-
le (schroniska), motele, pensjonaty, domy gościnne, hotele, 
hostele i pensjonaty zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypo-
czynkowych, usługi w zakresie kwater wczasowych, usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi 
w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], tym-
czasowe zakwaterowanie, usługi obiektów gościnnych [za-
kwaterowanie], restauracje dla turystów, usługi restauracyj-
ne, restauracje samoobsługowe, usługi restauracji fast-food, 
restauracje oferujące dania na wynos, kawiarnia, bary, puby, 
koktajlbary, lodziarnie, kafeterie [bufety], usługi w zakresie je-
dzenia na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
usługi cateringu zewnętrznego, przygotowywanie żywności 
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, domy dla ludzi 
starszych [emerytura], przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, domy 
opieki dla osób w podeszłym wieku, 44 usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody ludzi, łaźnie tureckie, łaźnie pu-
bliczne do celów higienicznych, usługi saun, usługi solariów, 
masaż, fryzjerstwo, usługi manicure i pedicure, zabiegi ko-
smetyczne, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdro-
wotnej, szpitale, opieka medyczna i zdrowotna, sanatoria, 
opieka pielęgniarska, usługi medyczne, fizjoterapia, hydrote-
rapia, usługi medycyny alternatywnej, akupunktura, opieka 
zdrowotna związana z homeopatią, usługi dietetyków, usługi 
terapii głosu i terapii logopedycznej, ambulatoryjna opieka 
medyczna, usługi psychologów, usługi psychoterapeutycz-
ne, placówki rekonwalescencji.

(210) 483101 (220) 2018 03 05
(731) SPARKLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubosz
(540) G
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(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okula-
rów, 10 urządzenia do masażu, 21 naczynia do gotowania, 
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa za pośrednictwem sieci 
Internet, w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz sprzedaż 
bezpośrednia w związku z wyposażeniem domu, urządze-
niami do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki 
żywności i napojów, naczyniami do gotowania, urządzenia-
mi do masażu, pościelą, oczyszczaczami powietrza [do użyt-
ku domowego], nawilżaczami, elektrycznymi odkurzaczami 
piorącymi do dywanów, okularami przeciwsłonecznymi, 
oprawkami do okularów.

(210) 483103 (220) 2018 03 05
(731) ZACHARJASIEWICZ ANTONI P.U.H WELDMAG, 

Warszawa
(540) WELDMAG
(510), (511) 20 meble, 40 usługi spawalnicze, produkcja me-
bli na zamówienie.

(210) 483117 (220) 2018 03 05
(731) MOBILNY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka
(540) MobilnyMARKET sp. z o.o.

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania 
w wodę i sanitacji, instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
17 materiały izolacyjne, 19 niemetalowe materiały i elemen-
ty budowlane i konstrukcyjne, materiały budowlane nieme-
talowe, 37 instalacja urządzeń kanalizacyjnych, instalacja 
urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, usługi 
szklarskie, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe, 
wyburzeniowe, budowa dróg, instalacja urządzeń elektrycz-
nych, malowanie budynków.

(210) 483164 (220) 2018 03 06
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 

LEGIONOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo

(540) pec LEGIONOWO

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 4 energia elektryczna, 39 dystrybucja energii.

(210) 483296 (220) 2018 03 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA KLIMATYZACJI 

HYDROPOL-DEKOR RYSZARD RENIEWSKI 
I KRZYSZTOF PIETREK SPÓŁKA JAWNA, Wrocław

(540) AC ACSENSE

(531) 27.05.01, 26.11.25, 29.01.06
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wen-
tylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 37 usługi 
instalacyjne, naprawy i konserwacja w zakresie urządzeń 
klimatyzacyjnych.

(210) 483316 (220) 2018 03 09
(731) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) Extraspasmina przynosi spokój
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje i pre-
paraty farmaceutyczne, środki wspomagające leczenie pod-
noszące odporność organizmu, suplementy diety do celów 
medycznych.

(210) 483317 (220) 2018 03 09
(731) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) Neospasmina przynosi spokój
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje i prepa-
raty farmaceutyczne, środki wspomagające leczenie i pod-
noszące odporność organizmu, suplementy diety do celów 
medycznych.

(210) 483324 (220) 2018 03 09
(731) GAJOS ALEKSANDRA QAMELEO, Gdynia
(540) qameleo

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 18 etui na pieluchy, plecaki, plecaki do noszenia 
niemowląt, torby, torby do noszenia niemowląt przez ramię, 
torby na akcesoria do przewijania, torby na pieluchy, worki, 
sakiewki, worki ze sznurkiem, 20 maty do kojców dziecię-
cych, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, 
inne niż pościel, poduszki do karmienia niemowląt, pościel, 
oprócz bielizny pościelowej, pościel do łóżeczek dziecięcych 
[inna niż bielizna pościelowa], pościel do łóżeczek niemow-
lęcych [inna niż bielizna pościelowa], przewijaki dla niemow-
ląt, ręczne lusterka, 24 artykuły tekstylne do użytku jako 
pościel, bielizna pościelowa dla niemowląt, bielizna poście-
lowa i koce, koce do łóżeczek dziecięcych, koce [podkłady] 
na materace, kocyki dziecięce, kocyki dla niemowląt [rożki], 
osłony do łóżek dziecięcych [pościel], podkłady na łóżko, 
25 czapki [nakrycia głowy], mufki, mufki [odzież], nakrycia 
głowy, odzież, powijaki dla niemowląt, 28 grzechotki, grze-
chotki dla dzieci w formie pierścienia, gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, karuzele będące przedmiotami do zabawy, maty 
do zabawy z zabawkami dla niemowląt, maty do zabawy za-
wierające zabawki dla niemowląt, maty do zabawy z pojaz-
dami zabawkowymi, maty do zabawy do użytku z pojazdami 
zabawkowymi, maty z zabawkami dla niemowląt, pluszowe 
zabawki z przymocowanym kocykiem, przytulanki w postaci 
łosi, przytulanki w postaci zwierząt, wielofunkcyjne zabawki 
dla dzieci, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, wiszące 
karuzele dla dzieci [mobile], zabawki dla dzieci, zabawki edu-
kacyjne, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zabawki mecha-
niczne do kołysek [dla niemowląt].
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(210) 483329 (220) 2018 03 09
(731) Zentiva Group, a.s., Praga, CZ
(540) DUTROZEN
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 483335 (220) 2018 03 09
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BROWAR ŁOMŻA ŁOMŻA

(531) 29.01.15, 03.04.07, 03.04.22, 03.04.24, 27.05.01, 27.05.08, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 19.07.01, 19.07.09, 19.07.23, 
26.11.03, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 24.03.01, 
24.03.07, 24.03.13, 24.03.18, 01.15.15, 25.01.18

(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.

(210) 483346 (220) 2018 03 09
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ŁOMŻA BROWAR ŁOMŻA

(531) 29.01.15, 19.07.01, 03.04.07, 27.05.01, 26.11.02, 26.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.

(210) 483354 (220) 2018 03 09
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ŁOMŻA BROWAR ŁOMŻA

(531) 03.04.07, 19.07.01, 29.01.15, 27.05.01, 26.01.15, 26.11.02
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.

(210) 483356 (220) 2018 03 10
(731) SIMPLE FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) PULLED BEEF&PORK SZARPANINA

(531) 11.01.04, 01.15.05, 26.11.01, 29.01.12, 27.05.01, 27.01.01
(510), (511) 29 bekon, dziczyzna, ekstrakty mięsne, fala-
fel, galarety mięsne, kaszanka, krokiety, liofilizowane mięso, 
mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, 
mięso solone, smalec, szynka, wieprzowina, 43 bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, re-
stauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, 
usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi restauracji specja-
lizujących się w makaronach udon i sobą, usługi restauracji 
washoku, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypoży-
czanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.

(210) 483358 (220) 2018 03 11
(731) UTNIK RADOSŁAW JERZY STREFA POGODNA, 

Warszawa
(540) Strefa Pogodna
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, edukacja, 
oświata, wychowanie, pomoc psychologiczno-pedagogicz-
na i usługi poradni psychologiczno- pedagogicznych (zwią-
zane z wychowaniem, działalnością wychowawczo- profi-
laktyczną lub edukacją), badania, diagnostyka, konsultacje, 
treningi, opiniowanie i orzecznictwo pedagogiczne, psy-
chologiczno-pedagogiczne, seksuologiczne, logopedyczne 
(związane z wychowaniem, działalnością wychowawczo-
-profilaktyczną lub edukacją), badania, konsultacje i treningi 
w zakresie inteligencji, zdolności poznawczych, osobowo-
ści, nadpobudliwości psychoruchowej, odporności na stres 
(związane z wychowaniem, działalnością wychowawczo-
-profilaktyczną, edukacją lub rozrywką), terapia dzieci i mło-
dzieży oraz ich rodzin (związana z wychowaniem, działal-
nością wychowawczo-profilaktyczną lub edukacją), zajęcia 
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pla-
nowaniem kształcenia i kariery zawodowej (związane z wy-
chowaniem, działalnością wychowawczo-profilaktyczną lub 
edukacją), grupy wsparcia psychologicznego i społecznego 
(związane z wychowaniem, działalnością wychowawczo-
-profilaktyczną lub edukacją), mediacje i arbitraż (związane 
z wychowaniem, działalnością wychowawczo- profilaktyczną 
lub edukacją), warsztaty, konsultacje, działalność informacyj-
na (związane z wychowaniem, działalnością wychowawczo-
-profilaktyczną lub edukacją), promocja zdrowia i zdrowego 
trybu życia (związana z wychowaniem, działalnością wycho-
wawczo-profilaktyczną lub edukacją), interwencja kryzyso-
wa (związana z wychowaniem, działalnością wychowawczo- 
profilaktyczną lub edukacją), zajęcia rozwijające uzdolnienia 
lub zainteresowania, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, 
zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia korek-
cyjno- kompensacyjne (wspomagające edukację lub wycho-
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wanie), zajęcia logopedyczne (wspomagające edukację lub 
wychowanie), zajęcia socjoterapeutyczne (wspomagające 
edukację lub wychowanie), zajęcia rozwijające kompeten-
cje emocjonalno-społeczne (wspomagające edukację lub 
wychowanie), zajęcia o charakterze terapeutycznym (wspo-
magające edukację lub wychowanie), usługi nauczycieli, na-
uczycieli specjalistów oraz specjalistów (psychologów, logo-
pedów, pedagogów, pedagogów specjalnych) - edukacyjne, 
wychowawczo- opiekuńcze, wychowawczo-profilaktyczne 
lub wspomagające działalność wychowawczą, wychowaw-
czo-profilaktyczną lub edukację, usługi w zakresie nadzoru 
pedagogicznego, zarządzanie jednostkami prowadzącymi 
działalność wychowawczą, wychowawczo- profilaktyczną, 
edukacyjną oraz konsultacje w tym zakresie (wspomagają-
ce działalność wychowawczą, wychowawczo-profilaktyczną 
lub edukację), diagnoza, audyt, ocena, ewaluacja i wspoma-
ganie działalności podmiotów prowadzących działalność 
oświatową, wychowawczo-opiekuńczą lub wychowawczo-
-profiIaktyczną, udostępnianie i certyfikowanie obiektów 
i sprzętu do celów konferencyjnych, szkoleniowych, edu-
kacyjnych, wychowawczo-opiekuńczych, wychowawczo- 
profilaktycznych, rekreacyjnych, kulturalnych, zabawowych, 
usługi sal zabaw dla dzieci, coaching [szkolenie lub wspoma-
ganie rozwoju], kształcenie praktyczne, dokształcanie i do-
skonalenie zawodowe, organizowanie i przeprowadzanie 
egzaminów, badanie i certyfikowanie wiedzy, kompetencji 
i umiejętności zawodowych, świadczenie usług w zakre-
sie tłumaczeń, 44 usługi opieki zdrowotnej, udostępnianie 
informacji zdrowotnej, w tym na temat karmienia piersią, 
zdrowia reprodukcyjnego i psychoseksualnego, promocja 
zdrowia i zdrowego trybu życia, warsztaty, konsultacje, dzia-
łalność informacyjna (związane ze zdrowiem), planowanie 
rodziny, masaż, usługi dietetyków, fizjoterapia, światłotera-
pia (naświetlanie światłem w celach profilaktyki zdrowot-
nej lub terapeutycznych), profilaktyka, konsultacje, badanie, 
diagnoza, terapia, leczenie chorób, uzależnień, zaburzeń 
i problemów zdrowotnych, psychicznych, seksualnych, roz-
wojowych, w tym zaburzeń zachowania, nadpobudliwości 
psychoruchowej, zaburzeń integracji sensorycznej, opinio-
wanie i orzecznictwo w tym zakresie (w tym psychologicz-
ne, seksuologiczne, logopedyczne), usługi psychologów, 
psychoterapeutów i socjoterapeutów (związane ze zdro-
wiem), badania, konsultacje i treningi w zakresie inteligencji, 
zdolności poznawczych, osobowości, nadpobudliwości psy-
choruchowej, odporności na stres (związane z profilaktyką 
prozdrowotną, diagnozowaniem, terapią lub leczeniem), co-
aching (profilaktyka zdrowotna lub terapia), grupy wsparcia 
psychologicznego i społecznego (związane z problemami 
zdrowotnymi), mediacje [usługi psychologiczne] konsulta-
cje, diagnoza i terapia mowy i słuchu, usługi logopedyczne 
(związane ze zdrowiem), interwencja kryzysowa (związana 
z kryzysem zdrowotnym, w tym w zakresie zdrowia psychicz-
nego), zarządzanie jednostkami prowadzącymi działalność 
profilaktyczno-prozdrowotną, terapeutyczną, leczniczą oraz 
konsultacje w tym zakresie, diagnoza, audyt, ocena, ewalu-
acja i wspomaganie działalności podmiotów prowadzących 
działalność profilaktyczno-leczniczą, terapeutyczną, proz-
drowotną, organizowanie i przeprowadzanie egzaminów, 
badanie i certyfikowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności 
zawodowych w zakresie promocji i ochrony zdrowia, świad-
czenie usług w zakresie tłumaczeń dokumentacji zdrowot-
nej, farmaceutycznej i badań klinicznych, badania kliniczne, 
udostępnianie i certyfikowanie obiektów i sprzętu do celów 
promocji zdrowia, profilaktyki, terapii lub rehabilitacji zdro-
wotnej, 45 doradztwo i pomoc w sprawach konsumenckich, 
rodzinnych, małżeńskich i partnerskich, doradztwo i pomoc 
w zakresie relacji osobistych, mentorstwo, coaching [opieka 

mentorska], świadczenie usług wsparcia emocjonalnego ro-
dzinom, usługi w zakresie opieki, usługi arbitrażu, mediacji 
i rozstrzygania sporów, sprawdzanie standardów i praktyk 
w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, 
audyt psychologiczny, pedagogiczny, organizacyjny, usługi 
prawnicze, usługi wsparcia psychologicznego w sporach są-
dowych i innych sytuacjach trudnych, zarządzanie jednost-
kami prowadzącymi działalność opiekuńczą oraz konsulta-
cje w tym zakresie (wspomagające działalność opiekuńczą), 
diagnoza, audyt, ocena, ewaluacja i wspomaganie działal-
ności podmiotów prowadzących działalność opiekuńczą. 
udostępnianie i certyfikowanie obiektów i sprzętu do celów 
opiekuńczych, arbitrażu, mediacji, rozstrzygania sporów, 
usług doradczych, usług prawniczych, co-workingu.

(210) 483360 (220) 2018 03 12
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) DIMETRIO
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne 
do użytku w ginekologii.

(210) 483366 (220) 2018 03 12
(731) GRAFFITI TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Graffiti travel FEEL DISCOVER LIVE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 39 usługi rezerwacji wczasów i podróży, orga-
nizowanie podróży, organizowanie podróży autobusem, 
organizowanie podróży biznesowych, usługi rezerwowania 
podróży, usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi 
agencji rezerwującej podróże, usługi agencji podróży w za-
kresie organizowania podróży wakacyjnych, organizowanie 
wycieczek [krótkich podróży], planowanie i organizowa-
nie podróży, doradztwo w zakresie podróży, organizacja 
i rezerwacja podróży, organizowanie transportu i podróży, 
usługi biur podróży, mianowicie organizowanie transpor-
tu dla podróżnych, agenci zajmujący się organizowaniem 
podróży, rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, 
organizowanie podróży zagranicznych dla celów kultural-
nych, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycz-
nych, usługi przewodników turystycznych oraz informacja 
o podróży, usługi z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, 
usługi agencyjne w zakresie rezerwacji miejsc na podróż, ko-
ordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, 
organizowanie i rezerwowanie podróży w ramach wakacji 
zorganizowanych, usługi biura podróży, mianowicie doko-
nywanie rezerwacji i zamówię na transport, planowanie 
i rezerwowanie podróży i transportu za pomoc środków 
elektronicznych, planowanie i rezerwowanie podróży liniami 
lotniczymi za pomoc środków elektronicznych, rezerwacja 
zakwaterowania na rzecz podróżnych, 43 rezerwacja poko-
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jów hotelowych dla podróżnych, usługi biur podróży w za-
kresie organizowania zakwaterowania, usługi biur podróży 
w zakresie rezerwowania restauracji, usługi biur podróży 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi agencji podró-
ży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych usługi 
biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymcza-
sowego, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwate-
rowania w hotelu.

(210) 483368 (220) 2018 03 12
(731) JARMOŁOWICZ KAROLINA, Warszawa
(540) CENTRUM OŚRODEK

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 41 szkolenia z zakresu organizowania i prowa-
dzenia pracowni specjalistycznych, 44 porady psychologicz-
ne, placówki opieki medycznej.

(210) 483391 (220) 2018 03 12
(731) SWISS VALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębno
(540) GREENFIELD
(510), (511) 31 napoje dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, 
karma dla zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów 
i innych zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, spożywcze 
pasze wzmacniające dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia 
dla zwierząt, karma dla psów biorących udział w gonitwach, 
jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwie-
rząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasze 
mięsne w puszce dla młodych zwierząt, 35 usługi w zakresie 
sprzedaży karmy dla zwierząt, środków i artykułów spożyw-
czych dla zwierząt, dodatków do pasz i karmy dla zwierząt 
nie do celów medycznych, paszy dla zwierząt, artykułów ja-
dalnych do żucia dla zwierząt, napojów dla zwierząt, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji 
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ak-
cesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, 43 usługi w zakresie 
zaopatrzenia w żywność i napoje, w tym karmy dla zwierząt, 
środków i artykułów spożywczych dla zwierząt, dodatków 
do pasz i karmy dla zwierząt nie do celów medycznych, pa-
szy dla zwierząt, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, 
napojów dla zwierząt.

(210) 483392 (220) 2018 03 12
(731) UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) junior

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, 28 gry, zabawki, sprzęt 
sportowy nie ujęty w innych klasach, 35 reklamy prasowe, 
radiowe, telewizyjne na bilbordach oraz reklama za po-
średnictwem Internetu, 41 organizacja koncertów, imprez 
rozrywkowych.

(210) 483409 (220) 2018 03 12
(731) WCISŁO DOROTA OLEJ-ISTNY, Jabłonna
(540) OLEJ - istny

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze, mieszanka olejów [do celów 
spożywczych], olej arachidowy [do celów spożywczych], olej 
canola, olej chili, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożyw-
czych], olej maślany, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy 
jadalny, olej sojowy spożywczy, olej słonecznikowy do celów 
spożywczych, olej konopny, olej wielorybi do spożycia, olej 
z oliwek jadalny, łój spożywczy, olej z czarnuszki, olej z ostro-
pestu, olej z wiesiołka, olej z orzecha palmowego do żywno-
ści, olej z orzechów, olej z orzechów ziemnych, olej z otrąb 
ryżowych do celów spożywczych, olej z pachnotki do celów 
kulinarnych, olej z pestek dyni do celów spożywczych, olej 
z pestek winogron, olej z siemienia lnianego [jadalny], oleje 
jadalne do polewania artykułów spożywczych, oleje jadalne 
z ryb [inne niż tran], oleje roślinne do celów spożywczych, 
oleje smakowe, oleje uwodornione do celów spożywczych, 
oleje z przyprawami, oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierw-
szego tłoczenia, oliwy na bazie trufli, organiczny olej koko-
sowy do celów kulinarnych, spożywczy olej kukurydziany, 
spożywczy olej sezamowy, surowce do produkcji tłuszczy 
jadalnych, tłuszcze kukurydziane, tłuszcze roślinne do celów 
spożywczych, zmieszane oleje roślinne do celów kulinar-
nych, olej z ogórecznika, olej rydzowy (z lnianki).

(210) 483414 (220) 2018 03 12
(731) SANTILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) PROFIBIO
(510), (511) 3 nielecznicze pasty do zębów, pasty wybie-
lające do zębów, proszek do zębów w formie pasty, pasta 
do zębów, pasta do zębów w formie tabletek twardych, pa-
sta do zębów w postaci stałej, w formie sypkiej, nielecznicze 
płyny do płukania ust, płyny do płukania jamy ustnej, płyny 
do płukania ust do celów niemedycznych, niemedyczne pły-
ny do płukania jamy ustnej, dentystyczne płyny do płukania 
ust pozbawione substancji medycznych, płyny do płukania 
jamy ustnej, nie do użytku medycznego, środki do czysz-
czenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 5 probiotyki 
(suplementy), suplementy żywnościowe, suplementy pre-
biotyczne, suplementy diety do użytku medycznego, suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety dla 
ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy 
diety dla ludzi, lecznicze pastylki do ssania, płyny do płuka-
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nia ust, antyseptyczny płyn do płukania ust, płyny lecznicze 
do płukania ust, lecznicze płyny do płukania ust, lecznicze 
przeciwpróchnicze płyny do ust, lecznicze płyny do płuka-
nia jamy ustnej, przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania 
jamy ustnej, płyny do płukania ust do użytku medycznego, 
płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, pły-
ny do płukania jamy ustnej do celów medycznych [płyny 
do płukania gardła], leki dla ludzi, leki wydawane bez recep-
ty, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
kleje do przymocowywania protez, kleje do protez denty-
stycznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki de-
zynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne 
do celów medycznych, leki do celów stomatologicznych, 
suplementy z wapniem, 10 szczoteczki międzyzębowe 
do użytku w leczeniu zębów, urządzenia do czyszczenia zę-
bów strumieniem proszku do użytku stomatologicznego, 
21 nici dentystyczne, nici dentystyczne lecznicze, dozowniki 
nici dentystycznej, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zę-
bów elektryczne, futerały na szczoteczki do zębów, pojem-
niki na szczoteczki do zębów, uchwyty na szczoteczki do zę-
bów, stojaki na szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów 
do szczotkowania ręcznego.

(210) 483429 (220) 2018 03 13
(731) KLEPKA MICHAŁ, Warszawa
(540) POLSKA W PUDEŁKU POLAND IN THE BOX

(531) 26.05.01, 26.05.19, 26.03.23, 27.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, usługi public relations, usługi mar-
ketingowe, marketing ukierunkowany, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projek-
towanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, pokazy towarów, usługi w zakresie opraco-
wania graficznego do celów reklamowych, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towa-
rów i usług, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich, usługi pośrednictwa w handlu, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż próbek, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, produkcja filmów 
reklamowych, 39 pakowanie prezentów, pakowanie towa-
rów, dostawa towarów, dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu 
do celów podróży, usługi w zakresie organizowania transpor-
tu dla wycieczek.

(210) 483435 (220) 2018 03 13
(731) DO STUDZIENKI 40-42 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) GS GDAŃSKI STANF°RD

(531) 24.01.05, 24.01.17, 24.09.09, 24.13.01, 26.11.07, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, ad-
ministrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, 
dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, inwe-
stowanie w nieruchomości, wynajem nieruchomości, wy-
najem mieszkań, studio i pokoi, wynajem zakwaterowania, 
zarządzanie nieruchomościami, 43 wynajem mieszkań dla 
studentów na pobyt czasowy, organizowanie zakwaterowa-
nia tymczasowego, wynajem pokoi w akademikach na po-
byt czasowy, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego 
dla studentów, tymczasowy wynajem pokoi, wynajem po-
kojów na pobyt czasowy dla studentów, wynajem miesz-
kań na pobyt czasowy dla studentów, wynajem pokoi jako 
tymczasowego zakwaterowania, zakwaterowanie tymcza-
sowe w domach akademickich, zakwaterowanie tymczaso-
we w domach studenckich, usługi hotelowe dla studentów, 
usługi zakwaterowania tymczasowego dla studentów.

(210) 483439 (220) 2018 03 13
(731) NERO COMPUTING SYSTEMS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) eRozrys

(531) 15.07.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 programy komputerowe.

(210) 483442 (220) 2018 03 13
(731) JÓZEFCZUK ANDRZEJ, JÓZEFCZUK KRZYSZTOF 

PODLASKA CHATA SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) WĘDZARNIA PODLASKA CHATA

(531) 07.01.19, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, drób, dziczyzna, kiełbasy, 
podroby, pasztety mięsne, konserwy mięsne, ekstrakty mię-
sne, tłuszcze jadalne, flaki, 35 usługi sprzedaży detalicznej, 
hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz po-
przez ofertę bezpośrednią mięsa i wędlin, drobiu, dziczyzny, 
kiełbas, podrobów, pasztetów mięsnych, konserw mięsnych, 
ekstraktów mięsnych, tłuszczy jadalnych, flaków, usługi po-
średnictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych.
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(210) 483445 (220) 2018 03 13
(731) NERO COMPUTING SYSTEMS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) eKorpus

(531) 15.07.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 programy komputerowe.

(210) 483447 (220) 2018 03 13
(731) AGRO-SKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Strzelce Opolskie

(540) AS AGRO-SKLEP WSZYSTKO DLA TWOJEJ FERMY 
I NIE TYLKO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczne systemy pojenia i karmienia zwie-
rząt, elektryczne urządzenia wyposażenia ferm i hodowli 
zwierząt, 9 elektroniczne systemy i urządzenia wyposażenia 
ferm i hodowli zwierząt, ogrodzenia zelektryfikowane, 21 ko-
ryta dla zwierząt, karmidła i poidła dla zwierząt.

(210) 483448 (220) 2018 03 13
(731) AGRO-SKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Strzelce Opolskie

(540) AGROWAY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczne systemy pojenia i karmienia zwie-
rząt, elektryczne urządzenia wyposażenia ferm i hodowli 
zwierząt, 9 elektroniczne systemy i urządzenia wyposażenia 
ferm i hodowli zwierząt, ogrodzenia zelektryfikowane, 21 ko-
ryta dla zwierząt, karmidła i poidła dla zwierząt.

(210) 483451 (220) 2018 03 13
(731) Santini Group s.r.o., Praga, CZ
(540) SANTINI

(531) 24.09.02, 24.09.09, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, kawa mielona, kawa w postaci całych 
ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 43 usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, kafeterie, usługi restauracyjne.

(210) 483453 (220) 2018 03 13
(731) LENART IRENEUSZ OMEGA, Gorzów Wielkopolski
(540) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII CUKRU -30% MNIEJ 

ORANŻADA napój gazowany PÓŁSŁODKA 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

(531) 11.03.01, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe gazowane, oranżada.

(210) 483454 (220) 2018 03 13
(731) CARRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnik
(540) Carro

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 przyczepy.

(210) 483464 (220) 2018 03 13
(731) WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU, 

Białystok
(540) WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU 2003

(531) 03.11.02, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 podręczniki, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe, katalogi, skrypty, broszury, 35 usługi organi-
zacji wystaw handlowych i reklamowych w zakresie upo-
wszechniania wiedzy i promocji nauki wśród szkół, firm, 
urzędów i instytucji kulturalnych, również za pośrednic-
twem sieci internetowej, pośrednictwo handlowe polega-
jące na zawieraniu licencji w zakresie zasobów naukowych 
i innowacji, tworzenie i rozpowszechnianie ogłoszeń oraz 
materiałów promocyjnych i reklamowych, organizacja 
wystaw handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć 
naukowo-badawczych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, 41 usługi w zakresie edukacji, nauki 
i kultury, popularyzacji upowszechniania i propagowania 
nauki w zakresie szkolnictwa wyższego, prowadzenie stu-
diów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego 
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i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich, studiów 
podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, 
nauczanie korespondencyjne, prowadzenie internetowych 
i korespondencyjnych serwisów edukacyjnych, organizo-
wanie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów 
i zjazdów w celach naukowych i edukacyjnych, informacja 
o edukacji, usługi biblioteczne polegające na udostępnia-
niu i prezentacji zbiorów, usługi w zakresie działalności 
wydawniczej i poligraficznej, usługi w zakresie kształcenia 
i promowania kadr naukowych polegające na nadawaniu 
tytułów naukowych, poradnictwo zawodowe, rozrywko-
we, sportowe i kulturalne mające na celu promocję zdro-
wia, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 usługi 
i doradztwo w zakresie prac naukowych i badawczo-roz-
wojowych, 45 zarządzane prawami autorskimi i prawami 
z zakresu własności intelektualnej.

(210) 483466 (220) 2018 03 13
(731) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Sleepwell SIMPLE ACCOMMODATION

(531) 01.01.05, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, do-
mów turystycznych, domów wczasowych i moteli, usługi 
w zakresie rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania, 
obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 
zakwaterowania (udostępnianie), usługi wynajmowania sal, 
obiektów i sprzętu na szkolenia, zjazdy, sympozja i konferen-
cje, usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, usługi kateringowe.

(210) 483491 (220) 2018 03 14
(731) KOIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin
(540) X

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 39 transport towarów, spedycja, wynajmowanie 
magazynów.

(210) 483496 (220) 2018 03 14
(731) GMINA MIASTA GDYNIA, Gdynia
(540) InnovaBio
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w dziedzinie 
biotechnologii, organizowanie i prowadzenie szkoleń, semi-
nariów, konkursów, warsztatów edukacyjnych, konferencji 
w dziedzinie biotechnologii, organizowanie i prowadzenie 
wystaw edukacyjnych w dziedzinie biotechnologii.

(210) 483498 (220) 2018 03 14
(731) KILIJANEK ALEKSANDRA CANDLY, Warszawa
(540) CANDLY & CO.

(531) 24.17.25, 27.05.05
(510), (511) 3 perfumy, kosmetyki naturalne, kosmetyki, 
środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do kąpieli, pre-
paraty do czyszczenia i odświeżania, dyfuzory z patyczkami 
zapachowymi, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
kosmetyki do stosowania na skórę, żele do twarzy i ciała, kre-
my do twarzy i ciała, perfumowane kosmetyki w aerozolu 
do ciała, 4 świece zapachowe, świece perfumowane, świece, 
zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece zawierające 
środki do odstraszania owadów, zestawy świeczek.

(210) 483508 (220) 2018 03 14
(731) KOŃCZALIK DARIUSZ, Olsztyn
(540) VARMEZZO
(510), (511) 44 hodowla psów rasowych.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 2

1 481216, 481218, 481219

2 481219

3 475881, 481219, 481530, 481855, 481856, 481863, 481865, 481871, 481898, 482068, 482071, 482073, 482074, 
482684, 482711, 482713, 482715, 482972, 482984, 483414, 483498

4 481216, 481218, 481219, 481560, 482715, 483164, 483498

5 475881, 481219, 481542, 481855, 481856, 481863, 481865, 481871, 481882, 482068, 482071, 482073, 482074, 
482122, 482124, 482128, 482129, 482665, 482684, 482711, 482713, 482715, 482876, 482902, 482903, 482920, 
482972, 483316, 483317, 483329, 483360, 483414

6 477257, 477260, 480185, 481136, 481898, 482115, 482924, 483117

7 480659, 481090, 482830, 483447, 483448

8 480659, 481285, 482715

9 477257, 477260, 480659, 481453, 481812, 481824, 482115, 482158, 482469, 482470, 482562, 482609, 482611, 
482715, 482884, 482894, 482897, 483089, 483090, 483091, 483101, 483392, 483439, 483445, 483447, 483448

10 481855, 481856, 481863, 481865, 481871, 482068, 482071, 482073, 482074, 482987, 482990, 483101, 483414

11 480185, 482115, 482884, 482894, 482897, 483117, 483296

12 471219, 482484, 483454

14 481136, 482316, 482317

16 475881, 477257, 477260, 480592, 481136, 481274, 481276, 481277, 481281, 481282, 481283, 481284, 481285, 
481286, 481288, 481566, 481610, 481712, 481713, 481824, 481898, 482146, 482150, 482158, 482469, 482470, 
482715, 482939, 483084, 483464

17 481219, 483117

18 477257, 477260, 481136, 481285, 481409, 482715, 483324

19 480185, 482115, 483117

20 482316, 482317, 482715, 483103, 483324

21 477257, 477260, 480490, 481285, 481898, 482684, 482715, 483101, 483414, 483447, 483448

24 481843, 482715, 483324

25 475881, 477257, 477260, 481409, 481566, 481610, 482469, 482470, 482715, 482959, 483324

26 480490, 482715

27 482715

28 481136, 481566, 481610, 482317, 482715, 482987, 482990, 483324, 483392

29 479089, 479090, 479847, 480972, 481074, 481216, 481219, 481230, 481487, 481489, 481787, 481941, 482055, 
482665, 482684, 482715, 482979, 482984, 483356, 483409, 483442

30 479847, 480972, 481089, 481505, 481778, 482148, 482149, 482607, 482665, 482715, 482722, 482959, 482984, 
483042, 483096, 483451

31 479847, 480490, 481183, 481216, 481218, 481487, 481489, 482665, 482715, 483391

32 479847, 480972, 481801, 482497, 482665, 482715, 482976, 483335, 483346, 483354, 483453

33 479847, 481256, 481257, 481258, 481260, 481801, 482242, 482665, 482715, 482959

34 479847, 481853, 482665, 482959
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35 471219, 477257, 477260, 477408, 479847, 480490, 480592, 481000, 481216, 481218, 481219, 481274, 481276, 
481277, 481281, 481282, 481283, 481284, 481285, 481286, 481288, 481451, 481453, 481487, 481489, 481560, 
481603, 481712, 481713, 481812, 481882, 482033, 482115, 482146, 482150, 482158, 482170, 482172, 482278, 
482316, 482456, 482469, 482470, 482484, 482607, 482609, 482611, 482665, 482715, 482752, 482794, 482795, 
482910, 482920, 482924, 482939, 482979, 482984, 483002, 483044, 483074, 483084, 483097, 483098, 483101, 
483391, 483392, 483429, 483442, 483464

36 479689, 480592, 481167, 481812, 482170, 482172, 482231, 482232, 482794, 482795, 482851, 482993, 483074, 
483097, 483098, 483435

37 471219, 475724, 479689, 480185, 481812, 482115, 482456, 482562, 482830, 482993, 483117, 483296

38 481812, 482146, 482150, 482158, 482170, 482172, 482715, 482910, 483071

39 471219, 480490, 481218, 481219, 481453, 481575, 481577, 481579, 481812, 482609, 482611, 482959, 483051, 
483097, 483098, 483164, 483366, 483429, 483491

40 480185, 481183, 481218, 481487, 481489, 481712, 481713, 482469, 482470, 483103

41 477257, 477260, 479847, 480592, 481000, 481451, 481560, 481566, 481610, 481812, 481824, 482033, 482115, 
482146, 482148, 482149, 482150, 482158, 482334, 482336, 482469, 482470, 482562, 482715, 482910, 482927, 
482930, 482939, 482987, 482990, 483044, 483071, 483084, 483097, 483098, 483358, 483368, 483392, 483464, 
483496

42 477408, 479689, 479847, 480185, 480490, 480592, 481000, 481218, 481453, 481812, 482115, 482170, 482172, 
482562, 482609, 482611, 482715, 482830, 482910, 482939, 482993, 483044, 483097, 483098, 483464

43 479847, 481074, 481089, 481453, 481560, 482033, 482148, 482149, 482469, 482470, 482927, 482930, 482939, 
482984, 483097, 483098, 483356, 483366, 483391, 483435, 483451, 483466

44 481218, 481607, 482746, 482883, 482927, 482930, 482987, 482990, 483097, 483098, 483358, 483368, 483508

45 480592, 481472, 482146, 482150, 482158, 482469, 482470, 483358, 483464
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

A STUDIO ATRIUM 481000

AC ACSENSE 483296

AFTER ALCOHOL 482497

AGROWAY 483448

ALLUVIT 481542

AMBER STONES 482316

AS AGRO-SKLEP WSZYSTKO DLA TWOJEJ  
FERMY I NIE TYLKO 483447

atom 482684

Babe Amber 482317

BAMBINO 481285

BAN THAI SPA 482883

barokko 483002

BERIMAL FORTE 481871

BERIMAL 481865

BIOAGRA 481218

BIOAGRA-OIL 481219

BLACK YAK 481409

Blink K12 482713

BLOOMI 480490

Bonkej 482752

Borka 481183

Brewa Efektywna Energia 475724

BROWAR ŁOMŻA ŁOMŻA 483335

BUBBLE LOVE 480972

CANDLY & CO. 483498

CAPTAIN ANDY 482959

Carro 483454

CENTRUM OŚRODEK 483368

CHROOPS 481941

CHRUP’US 481230

Coś Dobrego! 481487

CYCLOMAX 482124

DEEP sea 481530

DEMOCRAFTS 482976

DESIGN YOUR LIFE 481824

DIMETRIO 483360

dino Dinusie DZIECI JE UWIELBIAJĄ BEZ  
DODATKU: FOSFORANÓW BARWNIKÓW 481787

DIORA 483090

DIUREDAL 482122

DOMOFIX HOME CARE 481898

DRUNILER 482903

DUTROZEN 483329

Edukolandia 481566

Ekokredyt hipoteczny ING 482172

Ekopożyczki w Moim ING 482170

eKorpus 483445

ELBUD 482562

EMOJ 482607

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ 482232

EQUES Fotovoltaica FIZ 482231

eRozrys 483439

Extraspasmina przynosi spokój 483316

FLAVON 482920

Fonica 483089

FortanMed 481855

FortanMed 481856

FortanMed 481863

FOTO-KOCYK 481843

Fundacja Kultury Bezpieczeństwa 482150

G 483101

GAMMA FUNDUSZE 482794

GAMMA FUNDUSZE 482795

GDPR GDPR.PL OCHRONA DANYCH 2.0 481451

Geotrapping 477408

GERSO 482746

GIMPEL 482278

GK FUNDACJA GRZEGORZA KRYCHOWIAKA 483074

GLIKESLIM 482128

Graffiti travel FEEL DISCOVER LIVE 483366

GRAN Selección 482242

GREENFIELD 483391

GS GDAŃSKI STANF°RD 483435

GuGu 475881

HALNY 483096

HND NOWY DWÓR 481560

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII CUKRU -30%  
MNIEJ ORANŻADA napój gazowany  
PÓŁSŁODKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
30 31 483453

IncentiveApp 481453

infraBIM 483044

InnovaBio 483496

J od 1976 481257

JARZYNOVE 481489

junior 483392

K 481074

KISS kultura i sztuka solidarnie 482939
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72 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT16/2018

KNOWLEDGE PASSION BOND 477260

KOMAGRA 481216

KORONA KRZYŻÓWKI Z KORONĄ 481274

KORONA KRZYŻÓWKI Z KORONĄ 481284

KRZYŻÓWKI  z KORONĄ 481281

KRZYŻÓWKI Z KORONĄ Panoramiczne 481282

KRZYŻÓWKI Z KORONĄ 481277

KRZYŻÓWKI Z KORONĄ 481283

KRZYŻÓWKI Z KORONĄ 481286

KRZYŻÓWKI z KORONĄ 481288

LEKKO NIE BĘDZIE 483071

LEVOCIN 482876

Long Life Lounge 482987

LVT 482884

Lx. Lemonex 482665

ŁOMŻA BROWAR ŁOMŻA 483346

ŁOMŻA BROWAR ŁOMŻA 483354

M Centrum Terapii MEDEK Paweł Żurawski 482927

m m alfa 482851

Magna Men & Lady 482711

MALACHIT 482993

MAŁE INDIE 482984

Mappi 481712

Mappi 481713

master LED 482897

MDP 481136

MEDIPUNKT 481607

Michalscy rok założenia 1992 M. Michalska 481089

MobilnyMARKET sp. z o.o. 483117

MONTER SHOP samoobsługowa  
hurtownia instalacyjna 481603

MORVIX 482129

MR COOKIE 481505

MS 481260

MULTI BABY KINO 482469

MULTI BABY KINO 482470

Multi integra.pl  
Fundacja Rozwoju i Integracji 481610

NATUREK. NATURALNIE KREMOWY 479089

NATUREK. NATURALNIE NAJBARDZIEJ  
KREMOWY 479090

Neospasmina przynosi spokój 483317

northlan ica 482055

OFERTA 360° 481812

OLEJ - istny 483409

opona felga.pl największy wybór  
opon i felg 471219

OPONEUM 482484

ORYAL 482073

Oryal. 482068

Oryal. 482071

Panoramiczne KRZYŻÓWKI Z KORONĄ 481276

PAWEŁEK BUDZI RADOŚĆ 483042

pec LEGIONOWO 483164

PIEROGARNIE STAROPOLSKIE 482148

POLISH ESPORT AWARDS 483084

POLOMARKET POLSKI SKLEP 482715

POLSKA BEZPIECZEŃSTWO 482146

POLSKA W PUDEŁKU POLAND IN THE BOX 483429

PROFIBIO 483414

PULLED BEEF&PORK SZARPANINA 483356

PUMILEN 482972

pzu lab approved 480592

qameleo 483324

RESTAURACJA STARY MŁYN 482149

S Stilon 483091

SALON partnerski SIEGENIA 482115

SANTINI 483451

Sleepwell SIMPLE ACCOMMODATION 483466

SmarterAPPS 482609

SmarterPOD 482611

SOPOTARIUM 483098

SOPOTORIUM 483097

STADION LETNI 482033

STREFA 3L Long Life Lounge 482990

Strefa Pogodna 483358

SuperPies 482158

TENCZYNEK BROWAR RIS 1553 481801

The Indomitables 482722

TKT engineering 480185

TOCANTRI 482902

Toruńska Faktoria Herbaty 481778

TRIAS 482910

TRUSK 482924

UNION 481090

VARMEZZO 483508

VENTANA 479689

VERTI-SUN 482456

VIPELECTRO.PL 482894

W WERCKMANN PROFESSIONAL TOOLS 480659

Wawa TAXI 22 333 4444 481575

Wawa TAXI 22 333 4444 481577

Wawa TAXI 22 333 4444 481579

WEI Warsaw Enterprise Institute 479847

WELDMAG 483103

WĘDLINY Z BURZYNA 482979

WĘDZARNIA PODLASKA CHATA 483442

WIEDZA PASJA WIĘŹ 477257

WIK CAPITAL 481167

WOZIŃSKI KULISZ  
Kancelaria Radców Prawnych 481472

WROPOL ENGINEERING 482830
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WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA  
W BIAŁYMSTOKU 2003 483464

X 483491

Zbójeckie Grzane 481256

Zbójeckie Grzane 481258

ZŁOTA LAKIERNIA 482336

ZŁOTY ZDERZAK 482334



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.

596572 syneco (2018 01 24)
CFE: 25.07.20, 26.04.04, 27.05.01 1, 4

840890 LENZ MOSER (2018 03 04) 33
841474 WATCH YOUR TIME 

(2018 03 02)
16

956775 VEWIB (2018 02 20) 11, 12, 37
1032715 FEMIFIT (2018 03 14) 5, 10
1289824 DOCTOR CHOCOLATE (2018 03 05)

CFE: 02.01.15, 19.13.22, 29.01.13 30
1306852 GENESIS (2018 02 01) 7
1306853 GENESIS (2018 02 01) 9
1349243 KAFTA (2018 01 09)

CFE: 26.04.18, 28.01.00 30
1394811 (2017 12 14)

CFE: 28.03.00 19
1394833 YH (2017 10 11)

CFE: 27.05.01 9, 35, 37
1394834 LICUNDA JI (2017 12 11)

CFE: 28.03.00 40
1394836 GOLDEN SUN CERAMICS (2017 12 14)

CFE: 01.01.04, 01.05.25, 26.11.21, 28.03.00 19
1394928 Trip Inn (2017 12 12, 2017 06 14) 43
1394949 BAUMANN (2017 08 15, 2017 04 25)

CFE: 26.04.09, 29.01.12 6, 7
1394953 ENERGICAL (2017 10 31)

CFE: 01.07.06, 28.01.00, 29.01.12 9
1394962 (2017 12 22)

CFE: 28.03.00 31
1394968 POCKET (2017 11 27)

CFE: 27.05.01 17
1394996 (2017 07 06)

CFE: 26.15.01 4

1395077 (2017 12 14)
CFE: 26.01.03, 26.04.09, 26.11.12, 28.03.00 4

1395131 HAYEJIN (2018 01 03, 2017 12 26)
CFE: 28.03.00 3

1395150 EUP (2017 12 27)
CFE: 27.05.17 11

1395214 COLOR LAB (2017 12 06) 3
1395245 TONGFEIADU (2017 12 20)

CFE: 26.13.25 25
1395323 ARKAYA (2017 10 23, 2017 05 15) 41, 44
1395356 CERESCON (2017 11 20, 

2017 05 23)
7, 35, 42

1395368 RAVEN Rare BLENDED SCOTCH WHISKY  
(2017 10 17, 2017 09 04)
CFE: 03.07.12, 27.05.01, 29.01.12 33

1395417 CHOCOLATIER OTIUM (2017 12 13)
CFE: 25.01.25, 26.04.02, 27.05.10, 29.01.12 3

1395419 (2017 12 20)
CFE: 19.07.06, 23.03.17, 28.05.00 32, 33

1395472 SEDACALM (2018 01 12) 3
1395494 Power System Women (2017 06 08,  

2017 04 06)
CFE: 04.05.03, 27.05.02 5, 29, 30, 32

1395499 VELTA BONUS CLUB (2017 09 04)
CFE: 26.03.23, 27.05.10 9, 16, 35, 36

1395534 Silver Bullet (2018 01 02, 2017 10 01) 8, 11
1395564 PowerNET (2017 12 29, 2017 11 29)

CFE: 06.06.01, 06.19.01, 26.01.16 22
1395624 EAU LAMELLAIRE 

(2018 01 12)
3

1395642 NARINE (2017 09 29, 2017 08 19) 1, 5, 29, 
30



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  596572, 1395642 

3  1395131, 1395214, 1395417, 1395472, 1395624 

4  596572, 1394996, 1395077 

5  1032715, 1395494, 1395642 

6  1394949 

7  1306852, 1394949, 1395356 

8  1395534 

9  1306853, 1394833, 1394953, 1395499 

10  1032715 

11  956775, 1395150, 1395534 

12  956775 

16  841474, 1395499 

17  1394968 

19  1394811, 1394836 

22  1395564 

25  1395245 

29  1395494, 1395642 

30  1289824, 1349243, 1395494, 1395642 

31  1394962 

32  1395419, 1395494 

33  840890, 1395368, 1395419 

35  1394833, 1395356, 1395499 

36  1395499 

37  956775, 1394833 

40  1394834 

41  1395323 

42  1395356 

43  1394928 

44  1395323



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.

475906 NUMERO 8 S.R.L.
2018 02 09 9, 25, 28, 42

474836 Mleczarnia TUREK Sp. z o.o.
2018 03 05 30

479873 SAMIR TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ
2018 03 15 25, 35

477156 MICROSOFT CORPORATION (WASHINGTON 
CORPORATION)
2018 03 27 35, 43

475518 BENE GmbH
2018 03 19 20, 35, 37, 39, 40, 

41, 42
478812 FARMEC SA

2018 03 30 3, 5



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1379191 EMIL LUX GMBH & CO. KG
2018 04 04 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 

18, 19, 20, 21, 24, 25, 
27, 35
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