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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 28 maja 2018 r. Nr ZT22

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) 457371 (220) 2016 06 03
(731) SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE, 

Warszawa
(540) Społeczne Towarzystwo Oświatowe
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi spor-
towe i kulturalne.

(210) 459125 (220) 2016 07 14
(731) KL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PHANTOM
(510), (511) 9 ładowarki sieciowe, ładowarki do smartfonów, 
ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojaz-
dach, ładowarki baterii do użytku z telefonami, ładowarki 
do telefonów komórkowych, kable USB, głośniki, baterie, 
urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, 
zestawy słuchawkowe, zestawy słuchawkowe do telefo-
nów, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfo-
nów, zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, 
transmitery.

(210) 469713 (220) 2017 03 30
(731) E-COMMERCE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) HURTON

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.01, 26.02.07, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 35 usługi ogłoszeń elektronicznych poprzez łą-
cza telekomunikacyjne, reklama za pośrednictwem Interne-
tu, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, zgromadzenie na stronach internetowych 
na rzecz osób trzecich ilustracji i tekstów pokazujących i opi-
sujących różne towary lub usługi pozwalające te towary lub 
usługi swobodnie oglądać i kupować, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich za pośrednictwem Internetu, usługi wy-
szukiwania informacji za pośrednictwem Internetu, badania 
rynku za pośrednictwem Internetu, usługi informacji staty-
stycznych za pośrednictwem Internetu, zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi za pośrednictwem Internetu, sprzedaż 
i oferowanie towarów i usług za pośrednictwem Internetu, 
usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klien-
tami, usługi zarządzania sprzedażą, 37 usługi w zakresie 
instalowania i napraw urządzeń elektrycznych, naprawa 
i konserwacja artykułów użytku domowego i osobistego, 
dystrybucja i serwisowanie sprzętu i systemów telewizji 
przemysłowej i systemów alarmowych, serwisowanie moni-
toringu i systemów przeciwwłamaniowych, instalacja sprzę-
tu komunikacyjnego, konserwacja sprzętu łącznościowego, 
39 usługi transportowe na rzecz osób trzecich, dostarczania 
towarów na zamówienie, pakowanie i składowanie towa-

rów, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
audyt energetyczny, doradztwo w dziedzinie bezpieczeń-
stwa danych, usługi i doradztwo w zakresie projektowania 
i ulepszania sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 
testowanie sprzętu komputerowego, usługi przesyłania in-
formacji tekstowej, obrazowej i głosowej poprzez łącza tele-
komunikacyjne i internetowe, połączenie ze światową siecią 
komputerową poprzez łącza telekomunikacyjne, łączność 
poprzez sieć światłowodów, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej i telekomunikacyjnej, usługi ba-
dawcze i wdrożeniowe w dziedzinie Internetu i usług mul-
timedialnych, usługi konsultacyjne w zakresie zapewniania 
korzystania i dostępu z/do usług dotyczących komunikowa-
nia się i informacji „on-line”, usługi konsultacyjne oraz usługi 
w zakresie rozwijania projektowania techniki internetowej, 
sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowe-
go, usługi instalacji programów komputerowych.

(210) 470695 (220) 2017 04 20
(731) ORLE PIÓRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SUPER HISTORIA.pl

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydaw-
nictwa na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, pu-
blikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub 
z Internetu, urządzenia mobilne do komunikowania się, prze-
syłania danych, urządzenia mobilne do odczytu publikacji 
elektronicznych, telefony, komputery, programy kompute-
rowe, gry interaktywne, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, 
dyski optyczne, programy komputerowe nagrane, software 
komputerowy i nośniki danych z muzyką, filmami wideo 
i audio oraz obrazami graficznymi ściągniętymi z kompute-
rowych baz danych lub z Internetu, ze stron internetowych, 
16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, 
albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informato-
ry, papier, tektura, afisze, plakaty, nalepki, naklejki, materiały 
introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały szkolenio-
we i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 35 usługi w za-
kresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych 
i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamiesz-
czania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów pro-
ducentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca 
reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym 
doradztwo, administrowanie działalności handlowej, zarzą-
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dzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klien-
tów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i ana-
liza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji 
handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom 
trzecim w zakresie działalności gospodarczej, reklamy, pre-
numerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów 
i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym 
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej 
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, ma-
gnetycznych i optycznych nośników informacji, oferowanie 
usług aukcyjnych w formie promocji, przetwarzanie danych, 
wykonywanie opinii i badań w dziedzinie środków komu-
nikacji publicznej, multimedialnej, elektroniczne przetwa-
rzanie danych, 38 usługi agencji informacyjnej, prasowej 
i domu mediowego, którego zadaniem jest planowanie oraz 
zakup kampanii reklamowych w mediach masowych, usługi 
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sie-
ci telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, do-
starczanie publikacji elektronicznych on-line nie ściągalnych, 
umożliwianie dostępu poprzez łącza telekomunikacyjne 
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali inter-
netowych, umożliwianie dostępu do krajowych i międzyna-
rodowych serwerów i portali internetowych, udostępnianie 
serwisów internetowych WWW poprzez łącza telekomunika-
cyjne, umożliwianie dostępu do stron WWW, usługi teleko-
munikacyjne, usługi teleinformatyczne, rozpowszechnianie 
programów (audycji) radiowych, usługi telewizji kablowej, 
internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie 
i transmisja wiadomości, obrazu wizualnego, grafiki, danych 
i innych informacji, z wykorzystaniem radia, urządzeń tele-
komunikacyjnych, mediów elektronicznych lub Internetu, 
usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń 
elektronicznych, usługi nagrywania, transkrypcji, transfor-
macji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych 
przy przesyłaniu elektronicznym, umożliwianie dostępu 
do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbio-
rów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie tele-
wizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych pro-
gramów naukowych, rozrywkowych, sportowych, odpłatne 
udostępnianie serwisów informacyjnych, odpłatne udostęp-
nianie komputerowych baz danych, usługi udostępniania 
forów internetowych on-line, usługi dostępu do krajowych 
i międzynarodowych portali internetowych, umożliwianie 
wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za po-
średnictwem globalnej sieci informacyjnej, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, usługi 
wydawnicze, edycja i dystrybucja książek, tekstów, gazet, 
periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publi-
kacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, 
która dostarcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki 
on-line, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów kore-
spondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, 
sympozjów, organizowanie plebiscytów, loterii, przyjęć, za-
baw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali 
filmowych, wystaw i konkursów o charakterze edukacyjnym, 
rozrywkowym, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształca-
nie i doradztwo zawodowe, usługi reporterskie, organizowa-
nie, montaż programów radiowych, telewizyjnych, udostęp-
nianych przez Internet, produkcja filmów i widowisk, usługi 
filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produk-
cji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, na-
ukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie 
gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współ-
zawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także do-
starczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, 

udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim 
dotyczących edukacji, rozrywki, nauki, 42 projektowanie 
i opracowywanie portali internetowych, administrowanie 
portalami internetowymi, forum internetowym, udostępnia-
nie (wynajmowanie) zasobów krajowych i międzynarodo-
wych serwerów sieci komputerowej, usługi informatyczne 
w zakresie projektowania witryn i serwisów informacyjnych, 
obsługa stron Web i portali, obsługa forum dyskusyjnego, 
usługi artystów grafików, plastyków, usługi projektantów 
mody, usługi graficzne, projektowanie opakowań, usłu-
gi wzornictwa przemysłowego, usługi stylizacji i dekoracji 
wnętrz, wzornictwo i rozwój produktów multimedialnych, 
multimedialnego software, usługi programistyczne, prace 
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, opracowywanie 
projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy 
inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, usługi 
informatyczne w zakresie projektowania i opracowywania 
programów komputerowych, systemów komputerowych, 
interaktywnych stron internetowych, witryn i serwisów in-
formacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie siecia-
mi komputerowym i telekomunikacyjnymi, odzyskiwanie 
danych komputerowych, wynajem czasu dostępu do sieci 
komputerowych, wynajem pojemności pamięci w sieciach 
komputerowych dostawcom treści oraz producentom to-
warów, jak również usługodawcom, wszystkie powyższe 
usługi także świadczone on-line, web-hosting, konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, tworzenie indek-
sów stron www, usługi techniczne w zakresie nagrywania, 
ewidencji, przekazywania, zachowywania, przetwarzania  
i/lub odtwarzania wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sy-
gnałów i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, elektroniczne 
przechowywanie informacji.

(210) 475858 (220) 2017 08 28
(731) BANKOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) BANKOMAT

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 pakowarki, pakowarki próżniowe, automaty 
sprzedające, 9 sprzęt elektroniczny nie zawarty w innych ka-
sach, wyposażenie do sprzętu elektronicznego nie zawarte 
w innych klasach, urządzenia peryferyjne, drukarki, drukarki 
potwierdzeń, niszczarki do dokumentów, czytniki kodów 
kreskowych, urządzenia do liczenia i sortowania banknotów 
i monet, wpłatomaty, recyklery kasjerskie, recyklery bank-
notów, prasy do banknotów, rolomaty, liczarki do bankno-
tów, liczarki do monet, komputery, zagniatacze-urządzenia 
do pakowania monet i banknotów, paskarki, sortery-automa-
ty do sortowania monet, automaty do wydawania pieniędzy, 
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automaty do rozmieniania pieniędzy, rozmieniarki, automaty 
do wykrywania fałszywych banknotów, testery uv do bank-
notów, testery IR (na podczerwień) do banknotów, automaty 
do frankowania i sortowania poczty, urządzenia depozy-
towe, wpłatomaty, 35 doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, reklama, sprzedaż na rzecz osób 
trzecich: sprzętu elektronicznego zawartego w klasie 9, wy-
posażenia do sprzętu elektronicznego zawartego w klasie 
9, urządzeń peryferyjnych, drukarek, drukarek potwierdzeń, 
niszczarek do dokumentów, czytników kodów kreskowych, 
urządzeń do liczenia i sortowania banknotów i monet, wpła-
tomatów, recyklerów kasjerskich, recyklerów banknotów, 
pras do banknotów, rolomatów, liczarek do banknotów, 
liczarek do monet, komputerów, urządzeń do pakowa-
nia monet i banknotów, paskarek, pakowarek, pakowarek 
próżniowych sorterów-automatów do sortowania monet, 
automatów do wydawania pieniędzy, automatów do roz-
mieniania pieniędzy, rozmieniarek, automatów sprzedają-
cych, automatów do wykrywania fałszywych banknotów, 
testerów uv do banknotów, testerów IR (na podczerwień) 
do banknotów, automatów do frankowania i sortowania 
poczty, urządzeń depozytowych, wpłatomatów, sejfów 
bankowych, szaf pancernych, kas pancernych, kasetek meta-
lowych, 37 serwis, naprawa i wynajem: sprzętu elektronicz-
nego zawartego w klasie 9, wyposażenia do sprzętu elek-
tronicznego zawartego w klasie 9, urządzeń peryferyjnych, 
drukarek, drukarek potwierdzeń, niszczarek do dokumen-
tów, czytników kodów kreskowych, urządzeń do liczenia 
i sortowania banknotów i monet, wpłatomatów, recyklerów 
kasjerskich, recyklerów banknotów, pras do banknotów, rolo-
matów, liczarek do banknotów, liczarek do monet, kompute-
rów, urządzeń do pakowania monet i banknotów, paskarek, 
pakowarek, pakowarek próżniowych sorterów-automatów 
do sortowania monet, automatów do wydawania pienię-
dzy, automatów do rozmieniania pieniędzy, rozmieniarek, 
automatów sprzedających, automatów do wykrywania fał-
szywych banknotów, testerów uv do banknotów, testerów 
IR (na podczerwień) do banknotów, automatów do franko-
wania i sortowania poczty, urządzeń depozytowych, wpłato-
matów, sejfów bankowych, szaf pancernych, kas pancernych, 
kasetek metalowych.

(210) 477309 (220) 2017 10 05
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 

TURYSTYCZNE BIELIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyzdroje

(540) rezydencja ,,BIELIK”

(531) 03.07.01, 27.05.01, 26.01.03, 29.01.11
(510), (511) 43 usługi hotelarskie i turystyczne wraz 
z wyżywieniem.

(210) 477439 (220) 2017 10 09
(731) Chopstix Restaurant Limited, Londyn,  

Wielka Brytania
(540) CHOPSTIX NOODLE BAR

(531) 11.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje 
oprogramowania do urządzeń komórkowych, oprogramo-
wanie do zarządzania przedsiębiorstwem, 16 karty menu, 
książki, bloczki notatnikowe, broszury, broszury, kartki z ży-
czeniami, obrazy i zdjęcia, fotografie, afisze, plakaty, materiał 
opakowaniowy z kartonu i tworzywa sztucznego, podstawki 
z papieru lub kartonu, torby z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, pióra i długopisy, ołówki, pamiętniki, dzienni-
ki, drukowane papierowe tablice reklamowe, podręczniki 
użytkownika, podręczniki instruktażowe, arkusze dotyczące 
przygotowywania produktów, 35 doradztwo w zakresie or-
ganizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, 
usługi reklamowe i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące franchisingu, zarządzanie programami 
lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, udzie-
lanie informacji, porad i konsultacji dotyczących wszystkich 
wyżej wymienionych usług, usługi badań biznesowych, 
konsultacyjne, informacyjne, doradcze i badawcze, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, organizacja działalności 
gospodarczej, pośrednictwo w zakresie umów handlowych, 
badania rynkowe, sondaże opinii, gromadzenie, na rzecz in-
nych osób, różnych towarów, takich jak żywność i produk-
ty spożywcze, makaron, ryż, tapioka, sago, kuskus, płatki 
zbożowe i preparaty zbożowe i/lub ryż, i/lub mąka, w celu 
umożliwiania klientom wygodnego oglądania i kupowania 
tychże towarów w punkcie sprzedaży hurtowej i/lub deta-
licznej, restauracji lub barze, za zamówieniem pocztowym, 
z katalogu lub za pośrednictwem strony internetowej, gro-
madzenie, na rzecz innych osób, towarów obejmujących 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe, gorące i zimne napoje, 
piwa, alkohole wysokoprocentowe, mleko, wody mineralne 
i gazowane oraz wody musujące i inne napoje bezalkoholo-
we, soki owocowe, syropy, napoje izotoniczne, kawę, esencje 
kawowe, herbatę, kakao, w celu umożliwiania klientom wy-
godnego oglądania i kupowania tychże towarów w punkcie 
sprzedaży hurtowej i/lub detalicznej, restauracji lub barze, 
za zamówieniem pocztowym, z katalogu lub za pośrednic-
twem strony internetowej, 39 dostawa żywności, 43 usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, puby, winiarnie, bary, 
hotele, restauracje, bary z przekąskami, punkty sprzedaży 
żywności na wynos, usługi bankietowe i cateringowe, orga-
nizowanie i udostępnianie obiektów na konferencje, wesela, 
zebrania i imprezy.

(210) 477568 (220) 2017 10 11
(731) SUWAŁA TRANSPORT LOGISTIC  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Humniska
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(540) SUWAŁA

(531) 26.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi sprzedaży usług transportowych i spedycyjnych 
dla osób trzecich, usługi sprzedaży pojazdów samocho-
dowych i motocykli, usługi sprzedaży detalicznej paliw 
do pojazdów samochodowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, organizowanie promocji w mediach, 
świadczenie usług reklamowych w tym reklama: prasowa, 
radiowa, telewizyjna, korespondencyjna, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, organizowanie kampa-
nii reklamowych w mediach, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, plakaty, 
naklejki oraz gadżetów reklamowych zwłaszcza smycze, 
kubki, maskotki, flagi, długopisy, banery reklamowe, ma-
skotki i balony do reklamy, pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych, usługi w zakresie komputerowej 
bazy danych, systematyzacja danych komputerowych, 
komputerowe zarządzanie plikami, usługi rachunkowe, 
usługi sekretarskie, zarządzanie w działalności handlowej, 
39 transport, pakowanie, składanie i dostarczanie towa-
rów, zaopatrzenie, spedycja, logistyka, organizowanie 
podróży, informacja o transporcie, obsługa transportowa, 
usługi świadczone przez kierowców, magazynowanie, 
przechowywanie towarów, transport przedmiotów war-
tościowych, przewożenie ładunków, przewóz samocho-
dami ciężarowymi, transport samochodowy, usługi agen-
cji transportowych, usługi przewozowe, usługi związane 
z wynajmem środków transportu, usługi związane z rozła-
dunkiem, usługi związane z pakowaniem towarów przed 
wysyłka, 42 kontrola pojazdów mechanicznych przezd 
transportem [pod kątem używania w ruchu drogowym], 
45 ochrona transportu, konwojów.

(210) 477619 (220) 2017 10 12
(731) MICHALAK WITOLD O.G., Warszawa
(540) Love Your Life
(510), (511) 24 ręczniki kąpielowe, 25 odzież, ubrania co-
dzienne, koszulki, koszulki polo, bluzy, czapki sportowe, 
czapki z daszkiem, obuwie, koszule, spodnie, skarpetki, bieli-
zna, bielizna damska, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, szorty 
kąpielowe, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, szaliki, 
czapki dziane, paski.

(210) 479117 (220) 2016 10 04
 (310) 2016711553 (320) 2016 04 07 (330) RU
(731) Yunnan Tobacco International Co., Ltd., Kunming, 

Yunnan, CN
(540) C’EST MON STYLE
(510), (511) 34 tytoń, przetworzony lub nie, produkty ty-
toniowe, substytuty tytoniu, nie do celów medycznych, 
papierosy, cygaretki, cygara, kieszonkowe przyrządy 
do skręcania papierosów, gilzy papierosowe, filtry do pa-
pierosów, bibułki papierosowe, papierosy elektroniczne, 
ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, zapałki i arty-
kuły dla palaczy.

(210) 479224 (220) 2017 11 20
(731) GMYRYA TATIANA TRAVELBE, Wiśniowa
(540) travelBE kraków follow TravelBE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 01.15.01, 18.01.07, 
06.01.04, 07.01.01

(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie.

(210) 479673 (220) 2017 12 04
(731) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) 

(531) 02.09.01, 19.13.21, 05.03.14, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], aplikacje komputerowe do pobrania, 35 aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, 38 udostępnianie komputerowej bazy da-
nych, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], programowanie komputerowe, projektowanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 479675 (220) 2017 12 04
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
(540) free FOOD KIDS
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(531) 05.03.14, 26.04.04, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 słodycze do celów leczniczych, wyroby cu-
kiernicze do celów leczniczych, lizaki do celów leczniczych, 
cukierki do celów leczniczych, galaretki przeznaczone do ce-
lów leczniczych, żywność dietetyczna i odżywki do celów 
leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy 
do celów farmaceutycznych, 29 produkty ziemniaczane pro-
dukowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, pro-
dukty ziemniaczane z dodatkiem elementów ekstrudowa-
nych, prażynki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chrupki 
ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, 
przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, maka-
roniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], 
pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], wyroby cukierni-
cze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze 
do dekoracji świątecznych choinek, ogalaretki owocowe 
[słodycze], chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, 
pomadki [cukierki], karmelki [cukierki], karmelki twarde, kar-
melki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukier-
nicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo-cu-
kiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyrobów 
cukierniczych, galanteria czekoladowa, galanteria czekolado-
podobna, słodycze, lizaki, cukierki, ciastka, galaretki, lody, pół-
produkty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami, 
produkty zbożowe produkowane metodą ekstruzji lub sma-
żone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem elementów 
ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrup-
ki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i prepa-
raty zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbo-
żowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek 
również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, 
miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, 
wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby 
czekoladowe, guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe 
dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, dra-
że, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone 
na bazie wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski 
zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekola-
dowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki 
śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki roz-
puszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.

(210) 479747 (220) 2017 12 05
(731) FABRYKA DRIFTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) FABRYKA DRIFTU

(531) 29.01.12, 27.05.01, 18.01.21
(510), (511) 41 szkolenia kierowców samochodowych, edu-
kacja, rozrywka i sport.

(210) 479912 (220) 2017 12 08
(731) WIŚNIEWSKI-HASSENPFLUG PAWEŁ, Bydgoszcz
(540) Muzeum Komórek .pl

(531) 16.01.11, 26.04.02, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 telefony komórkowe, 35 sprzedaż telefo-
nów komórkowych i gadżetów świadczonych przez skle-
py detaliczne, 41 prezentacja eksponatów i akcesoriów 
związanych z telefonami komórkowymi oraz trendami 
ich innowacyjności.

(210) 480497 (220) 2017 12 27
(731) Mars, Incorporated, McLean, US
(540) m&m’s

(531) 24.17.25, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 czekoladowe wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze, czekolada, cukierki, desery czekoladowe, desery 
lodowe, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe dese-
ry [wyroby piekarnicze],  gotowe desery na bazie czekola-
dy, słodycze, kawa, herbata, kakao, cukier, zboża i preparaty 
zbożowe, przekąski na bazie zbóż, batony i batoniki energe-
tyczne na bazie zbóż, ciastka, ciasta, ciasto, ciasto na wypie-
ki, ciasteczka, muesli, napoje na bazie kakao, wafle jadalne, 
lody, lody śmietankowe, mrożone jogurty, lód (naturalny lub 
sztuczny), proszki do sporządzania lodów, wyroby cukierni-
cze mrożone, musy czekoladowe, sorbety, aromaty do na-
pojów inne niż olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne 
niż olejki eteryczne, owoce w czekoladzie, orzechy w cze-
koladzie, przekąski na bazie zbóż, granola, batony na bazie 
granoli, pasty czekoladowe do smarowania, pasty kakaowe 
do smarowania, sosy czekoladowe, preparaty do usztywnia-
nia bitej śmietany, syropy czekoladowe, polewy w postaci 
syropu, mąka.

(210) 480505 (220) 2017 12 27
(731) Mars, Incorporated, McLean, US
(540) m&m’s

(531) 24.17.25, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 czekoladowe wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze, czekolada, cukierki, desery czekoladowe, desery 
lodowe, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe dese-
ry [wyroby piekarnicze],  gotowe desery na bazie czekola-
dy, słodycze, kawa, herbata, kakao, cukier, zboża i preparaty 
zbożowe, przekąski na bazie zbóż, batony i batoniki energe-
tyczne na bazie zbóż, ciastka, ciasta, ciasto, ciasto na wypie-
ki, ciasteczka, muesli, napoje na bazie kakao, wafle jadalne, 
lody, lody śmietankowe, mrożone jogurty, lód (naturalny lub 
sztuczny), proszki do sporządzania lodów, wyroby cukierni-
cze mrożone, musy czekoladowe, sorbety, aromaty do na-
pojów inne niż olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne 
niż olejki eteryczne, owoce w czekoladzie, orzechy w cze-
koladzie, przekąski na bazie zbóż, granola, batony na bazie 
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granoli, pasty czekoladowe do smarowania, pasty kakaowe 
do smarowania, sosy czekoladowe, preparaty do usztywnia-
nia bitej śmietany, syropy czekoladowe, polewy w postaci 
syropu, mąka.

(210) 480508 (220) 2017 12 27
(731) Mars, Incorporated, McLean, US
(540) m&m’s

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 30 czekoladowe wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze, czekolada, cukierki, desery czekoladowe, desery 
lodowe, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe de-
sery [wyroby piekarnicze], gotowe desery na bazie czekola-
dy, słodycze, kawa, herbata, kakao, cukier, zboża i preparaty 
zbożowe, przekąski na bazie zbóż, batony i batoniki energe-
tyczne na bazie zbóż, ciastka, ciasta, ciasto, ciasto na wypie-
ki, ciasteczka, muesli, napoje na bazie kakao, wafle jadalne, 
lody, lody śmietankowe, mrożone jogurty, lód (naturalny lub 
sztuczny), proszki do sporządzania lodów, wyroby cukiernicze 
mrożone, musy czekoladowe, sorbety, aromaty do napojów 
inne niż olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne niż olejki 
eteryczne, owoce w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, prze-
kąski na bazie zbóż, granola, batony na bazie granoli, pasty 
czekoladowe do smarowania, pasty kakaowe do smarowania, 
sosy czekoladowe, preparaty do usztywniania bitej śmietany, 
syropy czekoladowe, polewy w postaci syropu, mąka.

(210) 480511 (220) 2017 12 27
(731) Mars, Incorporated, McLean, US
(540) m&m’s

(531) 24.17.25, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 czekoladowe wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze, czekolada, cukierki, desery czekoladowe, desery 
lodowe, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe dese-
ry [wyroby piekarnicze],  gotowe desery na bazie czekola-
dy, słodycze, kawa, herbata, kakao, cukier, zboża i preparaty 
zbożowe, przekąski na bazie zbóż, batony i batoniki energe-
tyczne na bazie zbóż, ciastka, ciasta, ciasto, ciasto na wypie-
ki, ciasteczka, muesli, napoje na bazie kakao, wafle jadalne, 
lody, lody śmietankowe, mrożone jogurty, lód (naturalny lub 
sztuczny), proszki do sporządzania lodów, wyroby cukierni-
cze mrożone, musy czekoladowe, sorbety, aromaty do na-
pojów inne niż olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne 
niż olejki eteryczne, owoce w czekoladzie, orzechy w cze-
koladzie, przekąski na bazie zbóż, granola, batony na bazie 
granoli, pasty czekoladowe do smarowania, pasty kakaowe 
do smarowania, sosy czekoladowe, preparaty do usztywnia-
nia bitej śmietany, syropy czekoladowe, polewy w postaci 
syropu, mąka.

(210) 480521 (220) 2017 12 27
(731) Mars, Incorporated, McLean, US
(540) m

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 czekoladowe wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze, czekolada, cukierki, desery czekoladowe, desery 
lodowe, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe dese-
ry [wyroby piekarnicze],  gotowe desery na bazie czekola-
dy, słodycze, kawa, herbata, kakao, cukier, zboża i preparaty 
zbożowe, przekąski na bazie zbóż, batony i batoniki energe-
tyczne na bazie zbóż, ciastka, ciasta, ciasto, ciasto na wypie-
ki, ciasteczka, muesli, napoje na bazie kakao, wafle jadalne, 
lody, lody śmietankowe, mrożone jogurty, lód (naturalny lub 
sztuczny), proszki do sporządzania lodów, wyroby cukierni-
cze mrożone, musy czekoladowe, sorbety, aromaty do na-
pojów inne niż olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne 
niż olejki eteryczne, owoce w czekoladzie, orzechy w cze-
koladzie, przekąski na bazie zbóż, granola, batony na bazie 
granoli, pasty czekoladowe do smarowania, pasty kakaowe 
do smarowania, sosy czekoladowe, preparaty do usztywnia-
nia bitej śmietany, syropy czekoladowe, polewy w postaci 
syropu, mąka.

(210) 480522 (220) 2017 12 27
(731) Mars, Incorporated, McLean, US
(540) m

(531) 26.01.18, 08.01.25, 27.05.01
(510), (511) 30 czekoladowe wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze, czekolada, cukierki, desery czekoladowe, desery 
lodowe, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe dese-
ry [wyroby piekarnicze],  gotowe desery na bazie czekola-
dy, słodycze, kawa, herbata, kakao, cukier, zboża i preparaty 
zbożowe, przekąski na bazie zbóż, batony i batoniki energe-
tyczne na bazie zbóż, ciastka, ciasta, ciasto, ciasto na wypie-
ki, ciasteczka, muesli, napoje na bazie kakao, wafle jadalne, 
lody, lody śmietankowe, mrożone jogurty, lód (naturalny lub 
sztuczny), proszki do sporządzania lodów, wyroby cukierni-
cze mrożone, musy czekoladowe, sorbety, aromaty do na-
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pojów inne niż olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne 
niż olejki eteryczne, owoce w czekoladzie, orzechy w cze-
koladzie, przekąski na bazie zbóż, granola, batony na bazie 
granoli, pasty czekoladowe do smarowania, pasty kakaowe 
do smarowania, sosy czekoladowe, preparaty do usztywnia-
nia bitej śmietany, syropy czekoladowe, polewy w postaci 
syropu, mąka.

(210) 480523 (220) 2017 12 27
(731) Mars, Incorporated, McLean, US
(540) m

(531) 08.01.25, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 czekoladowe wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze, czekolada, cukierki, desery, słodycze, kawa, her-
bata, kakao, cukier, zboża i preparaty zbożowe, przekąski 
na bazie zbóż, batony i batoniki energetyczne na bazie zbóż, 
ciastka, ciasta, ciasto, ciasto na wypieki, ciasteczka, muesli, 
napoje na bazie kakao, wafle jadalne, lody, lody śmietan-
kowe, mrożone jogurty, lód (naturalny lub sztuczny), prosz-
ki do sporządzania lodów, wyroby cukiernicze mrożone, 
musy czekoladowe, sorbety, aromaty do napojów inne niż 
olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne niż olejki eterycz-
ne, owoce w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, przekąski 
na bazie zbóż, granola, batony na bazie granoli, pasty cze-
koladowe do smarowania, pasty kakaowe do smarowania, 
sosy czekoladowe, preparaty do usztywniania bitej śmietany, 
syropy czekoladowe, polewy w postaci syropu, mąka.

(210) 480623 (220) 2016 11 04
(731) CREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) CREM

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, agencje 
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizo-
wanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, za-
pewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania 
majątkiem i nieruchomościami, usługi w zakresie zarządza-
nia nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, 
wycena i zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieru-
chomości [tylko nieruchomości], organizowanie wynajmu 
nieruchomości, wynajem mieszkań i pomieszczeń biuro-
wych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, 
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi 
w zakresie zakwaterowań.

(210) 480987 (220) 2018 01 10
(731) IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ADULTS POWER
(510), (511) 35 badania rynku, socjologiczne, marketingowe, 
doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalno-
ścią gospodarczą, prowadzenia działalności gospodarczej, 
zarządzania kadrowego, reklamy, negocjacji, marketingu, ba-
dań rynkowych i socjologicznych oraz doradztwo handlowe.

(210) 481098 (220) 2018 01 15
(731) 4 LINGUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice
(540) 4 lingua

(531) 26.04.17, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.17, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie języków obcych i wy-
konywanie tłumaczeń, nauczanie korespondencyjne, orga-
nizowanie konkursów, organizowanie konferencji i kongre-
sów, organizowanie wystaw i targów w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, organizowanie galerii w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, organizowanie przedszkoli, organizowa-
nie szkół, uczelni, obozy językowe, obozy wypoczynkowe, 
obozy sportowe, prowadzenie ośrodków kultury i bibliotek, 
publikacje multimedialne i internetowe programów popu-
larnonaukowych, seminaria, staże, publikowanie tekstów 
inne niż reklamowe, szkolenia obejmujące edukację i ćwi-
czenia umiejętności personalnych oraz rozwijanie zasobów 
pracowników, produkcja filmów, produkcja programów ra-
diowych, produkcja fotografii w zakresie nauczania, rozrywki, 
sportu i rekreacji, usługi związane z edukacją, nauczaniem 
i kształceniem w stopniu podstawowym i zaawansowanym, 
w tym z internatem, wszelkie szkolenia doradcze, wypoży-
czanie nagrań, wypożyczanie sprzętu i książek do nauki 
edukacji.

(210) 481254 (220) 2018 01 18
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Grabów nad Prosną

(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie 
PROFi BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW 
Kurczak w sosie indyjskim z makaronem
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.18, 08.07.03, 08.07.05, 
11.03.02, 11.03.10, 11.03.25, 03.07.03

(510), (511) 29 wyroby garmażeryjne, gotowe lub wstępnie 
przygotowane posiłki składające się z mięsa i makaronu, por-
cjowane posiłki zawierające mięso i makaron, kurczak w so-
sie indyjskim z makaronem.

(210) 481291 (220) 2018 03 15
(731) LIS-PIEPER SYLWIA, Lębork
(540) OSADA POD DINOZAURAMI NOWĘCIN / ŁEBA

(531) 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 29.01.15, 02.09.01, 03.15.99
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty.

(210) 481495 (220) 2018 01 23
(731) SKÓRSKA-BAJ AGNIESZKA, Pruszków
(540) PSZCZELARIUM

(531) 03.13.05, 27.05.01
(510), (511) 30 miód, wyroby cukiernicze i słodycze z mio-
dem, 41 prowadzenie kursów, warsztatów i szkoleń na temat 
pszczelarstwa, 44 zakładanie i prowadzenie pasiek, opieka 
nad ulami z pszczołami.

(210) 481726 (220) 2018 01 30
(731) LUBRYKA EWA, Wrocław
(540) SKARBY BARYCZY

(531) 03.01.08, 03.01.06, 27.05.01, 03.01.28, 03.01.24
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, środki i artykuły spo-
żywcze dla zwierząt, dodatki do pasz i karmy dla zwierząt 
w postaci płodów, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupo-
wać hurtowo lub detalicznie w hurtowniach, sklepach i/lub 
również w systemie on-line za pośrednictwem sieci Internet 
w szczególności: artykułów zoologicznych i wędkarskich, ży-
wych zwierząt domowych, akcesoriów do hodowli zwierząt 
w warunkach domowych, karmy i pokarmów dla zwierząt 

w tym dla psów i kotów, środków czystości i preparatów 
do mycia, kosmetyków i akcesoriów do karmienia, higieny 
i transportu zwierząt, zabawek oraz ubrań, substancji od-
żywczych i wzmacniających dla zwierząt, żwirków i piasków 
aromatycznych dla zwierząt, dezodorantów odstraszających 
insekty i grzebieni dla zwierząt oraz usługi reklamy i promo-
cji w zakresie artykułów i produktów wymienionych, 39 kon-
fekcjonowanie, pakowanie i składowanie karmy i wszelkich 
akcesoriów dla zwierząt, 44 usługi weterynaryjne, usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji zwierząt domowych, usługi 
w zakresie hodowli zwierząt.

(210) 481791 (220) 2018 01 31
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE 

BAGIETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chojnice

(540) B

(531) 26.01.18, 08.01.04, 27.05.21
(510), (511) 30 pieczywo, pieczywo pszenne, pieczywo 
żytnie, pieczywo razowe, pieczywo cukiernicze, pieczywo 
mieszane, pieczywo gruboziarniste, panierka, chleb, chleb 
bezdrożdżowy, drożdżówki, bagietki, bułki, bułki z ziarnami, 
bułeczki słodkie, precle, rogale, rogaliki, chałki, wyroby cu-
kiernicze drożdżowe, wyroby cukiernicze biszkoptowe, struc-
le, biszkopty, torty, babki, keksy, szarlotki, jabłeczniki, serniki, 
makowce, placki, ciasta kruche, ciasta krucho - drożdżowe, 
ciasta biszkoptowo - tłuszczowe, ciasta drożdżowe, ciasta 
maślane, ciasto parzone, eklery, ptysie, kołacze, pączki, pizza, 
ciasta, ciastka, ciasteczka, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, 
ozdoby do ciast, suchary, wafle, herbatniki, mazurki, wyroby 
cukiernicze, wyroby deserowe, rolady deserowe, kostki, de-
serowe, torty, mąka i preparaty zbożowe, wyroby piekarni-
cze, potrawy na bazie mąki, zaczyn z drożdży, gofry, paluszki, 
bułka tarta, suchary, pierniki, przekąski zbożowe, zapiekanki, 
kanapki, wyroby z polewami, nadziewane i bez nadzienia, 
bezy, kulki serowe, lody spożywcze, opakowania, napoje 
zimne i gorące, pierogi, pyzy, naleśniki, 35 usługi w zakresie 
prowadzenia hurtowni oraz wyspecjalizowanej sieci sklepów 
firmowych z towarami: pieczywa, pieczywa pszennego, pie-
czywa żytniego, pieczywa cukierniczego, pieczywa miesza-
nego, pieczywa gruboziarnistego, panierki, chleba, chleba 
bezdrożdżowego, drożdżówek, bagietek, bułek, bułek z ziar-
nami, bułeczek słodkich, precli, rogali, chałek, wyrobów cu-
kierniczych drożdżowych, wyrobów cukierniczych biszkop-
towych, strucli, biszkoptów, tortów, bułek, keksów, szarlotek, 
jabłeczników, serników, makowca, placków, ciast kruchych, 
ciast krucho - drożdżowych, ciast biszkoptowo - tłuszczo-
wych, ciast drożdżowych, ciast maślanych, ciast parzonych, 
eklerów, ptysi, kołaczy, pączków, pizzy, ciasta na ciastka, 
ciastek, ciasta w proszku, ozdób do ciast, sucharów, wafli, 
herbatników, mazurków, wyrobów cukierniczych, wyrobów 
deserowych, rolad deserowych, kostek deserowych, tortów, 
mąki i preparatów zbożowych, wyrobów piekarniczych, po-
traw na bazie mąki, zaczynu do drożdży, gofrów, paluszków, 
bułki tartej, sucharów, pierników, przekąsek zbożowych, za-
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piekanek, kanapek, wyrobów z polewami, nadziewanymi 
i bez nadzienia, bez, kulek serowych, lodów spożywczych, 
napojów zimnych i gorących,  w tym kawy, herbaty, gorą-
cej czekolady, pierogów, pyz, naleśników oraz opakowań, 
39 transport produkowanych towarów i wyrobów do wy-
specjalizowanej sieci sklepów firmowych.

(210) 481937 (220) 2018 02 05
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) MARKA SOKOŁÓW SERVICE

(531) 27.05.01, 24.09.01, 24.09.03
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, 35 usługi marketingu, usługi reklamowe, 
przygotowywanie materiałów reklamowych klasa, produkcja 
filmów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowych, 
zakup powierzchni reklamowych, mediów, 42  projektowa-
nie opakowań, projektowanie grafiki, 45 zarządzanie własno-
ścią intelektualną, zarządzanie marką.

(210) 482013 (220) 2018 02 05
(731) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Igastrik
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty leczni-
cze, leki dla ludzi, leki pomocnicze [wspierające] do celów 
medycznych, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, mi-
neralne dodatki do żywności do celów medycznych, diete-
tyczna żywność przystosowana do celów medycznych, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herba-
ta lecznicza, preparaty bakteriologiczne do celów medycz-
nych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, chemicz-
ne środki antykoncepcyjne, błonnik pokarmowy, preparaty 
medyczne do odchudzania, tabletki zmniejszające apetyt, 
tabletki wspomagające odchudzanie, olejki lecznicze, napo-
je stosowane w lecznictwie, preparaty z pierwiastkami ślado-
wymi dla ludzi i zwierząt, białkowe suplementy diety, mine-
ralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, środki 
przeczyszczające, syropy do użytku farmaceutycznego.

(210) 482029 (220) 2018 02 06
(731) CAPRICORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) capricorn
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kosmetyki 
w gotowych zestawach, płyny do pielęgnacji włosów, od-
żywki do włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutraliza-
tory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, 
szampony, suche szampony, farby do włosów, kosmetyki 
upiększające, szminki, pomadki do ust, pomady do celów 

kosmetycznych, ołówki - kredki kosmetyczne, preparaty ko-
smetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybiela-
jące do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybielające i inne 
substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia zę-
bów, żele do wybielania zębów, mydła, mydła przeciwpo-
towe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], 
olejki eteryczne, esencje eteryczne, woda kolońska, środki 
do czyszczenia zębów, antyperspiranty - środki przeciwpot-
ne, balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki - środ-
ki chemiczne do ożywiania kolorów do użytku domowego 
- pranie, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe 
do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody, ołówki do brwi, 
pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania maki-
jażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty 
do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, 
detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, drewno zapachowe, preparaty do usuwania far-
by, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywa-
nia sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty 
kosmetyczne do odchudzania, krochmal [apretura], kroch-
mal do celów pralniczych, lakiery do paznokci, środki do usu-
wania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne 
paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne rzęsy, lo-
tony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder 
do makijażu, mleczko oczyszczające od celów kosmetycz-
nych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust 
do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, 
olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do ce-
lów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri - mieszanki 
zapachowe, preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania 
liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, prepara-
ty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, 
pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycz-
nych, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów ko-
smetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do ce-
lów kosmetycznych, wybielacze - odbarwiacze do celów 
kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycz-
nych, 14 biżuteria, 16 publikacje, książki, czasopisma, gazety, 
książki, albumy, druki, materiały do nauczania, papier, tektura 
i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, 
fotografie, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla 
artystów, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem 
mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe, matryce, z wy-
łączeniem matryc drukarskich, 18 torebki, portmonetki, port-
fele, 24 tekstylia do wyposażenia i dekoracji domu, wnętrz, 
25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kape-
lusze, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych rze-
czy z branży towarów kosmetycznych, z branży biżuteryjnej, 
z branży odzieżowej, galanterii skórzanej, akcesoriów i dodat-
ków ubraniowych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
oraz kupować te towary w hurtowniach, sklepach detalicz-
nych, punktach gastronomicznych, z katalogu różnych arty-
kułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie 
internetowej, usługi pośrednictwa handlowego, informacja 
gospodarcza, usługi promocyjno-marketingowe, usługi ad-
ministrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji 
sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu urządze-
niami służącymi do gromadzenia, przetwarzania, transmisji 
i tworzenia sygnału telewizyjnego, informacja o powyższych 
usługach, 38 telekomunikacja, transmisja danych, przesyła-
nie informacji za pomocą urządzeń elektronicznych, usługi 
rozpowszechniania (transmisji) programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów 
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muzycznych, wideoklipów muzycznych, programów infor-
macyjnych, programów o tematyce muzycznej, usługi: emi-
sji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obra-
zu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, roz-
powszechniania programów i informacji za pośrednictwem 
sieci informatycznych - Internetu, sieci teleinformatycznych 
i przekazu satelitarnego, najem i wypożyczanie dekoderów 
i odbiorników programów zakodowanych i zaszyfrowa-
nych, agencje informacyjne i prasowe, 40 drukarnie i usłu-
gi w zakresie druku, druk sitowy, drukowanie litograficzne, 
drukowanie offsetowe, drukowanie rysunków, informacja 
o drukarniach i usługach w zakresie druku, druku sitowego, 
drukowania litograficznego, drukowania offsetowego, dru-
kowania rysunków, 41 edukacja, nauczanie, usługi w zakresie 
organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych o cha-
rakterze edukacyjnym, muzycznych, rozrywkowych, arty-
stycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyj-
nych, plenerowych, konkursów, pokazów z wykorzystaniem 
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik 
audiowizualnych, przeprowadzanie wywiadów z zespoła-
mi muzycznymi i osobami z show biznesu, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, 
wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wy-
dawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi 
wydawnicze, usługi produkcji programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów 
muzycznych, wideoklipów muzycznych, programów infor-
macyjnych, programów o tematyce muzycznej, usługi wy-
dawnicze, publikacje on-line książek, periodyków, tekstów, 
tekstów o tematyce modowej, tekstów innych niż reklamo-
we, publikacja zdjęć, w tym zdjęć modowych, prezentują-
cych stylizacje modowe, szkolenia w zakresie stylistyki, wy-
pożyczanie książek.

(210) 482031 (220) 2018 02 13
(731) CAPRICORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) CAPRICORN

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kosmetyki 
w gotowych zestawach, płyny do pielęgnacji włosów, od-
żywki do włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutraliza-
tory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, 
szampony, suche szampony, farby do włosów, kosmetyki 
upiększające, szminki, pomadki do ust, pomady do celów 
kosmetycznych, ołówki - kredki kosmetyczne, preparaty ko-
smetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybielające 
do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybielające i inne sub-
stancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia zębów, 
żele do wybielania zębów, mydła, mydła przeciwpotowe, 
perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki ete-

ryczne, esencje eteryczne, woda kolońska, środki do czyszcze-
nia zębów, antyperspiranty - środki przeciwpotne, balsamy 
inne niż do celów medycznych, barwniki - środki chemiczne 
do ożywiania kolorów do użytku domowego - pranie, bazy 
do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błysz-
czyki do ust, farby do brody, ołówki do brwi, pasty do butów, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, 
preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty inne niż 
używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów 
medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapa-
chowe, preparaty do usuwania farby, kadzidełka, sole do ką-
pieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, 
maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych, 
lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdo-
by do paznokci, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycz-
nych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko 
oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust 
w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, 
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryj-
nych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, pły-
ny po goleniu, potpourri - mieszanki zapachowe, preparaty 
do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, prepa-
raty kąpielowe do celów higienicznych, pumeks, talk kosme-
tyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów 
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina ko-
smetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybie-
lacze - odbarwiacze do celów kosmetycznych, żele do masa-
żu inne niż do celów medycznych, 14 biżuteria, 16 publikacje, 
książki, czasopisma, gazety, książki, albumy, druki, materiały 
do nauczania, papier, tektura i wyroby z tych materiałów, druki, 
materiały introligatorskie, fotografie, materiały piśmienne, ma-
teriały przeznaczone dla artystów, maszyny do pisania i sprzęt 
biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe, matryce, z wyłączeniem matryc drukarskich, 18 torebki, 
portmonetki, portfele, 24 tekstylia do wyposażenia i dekoracji 
domu, wnętrz, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia 
głowy, kapelusze, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż-
nych rzeczy z branży towarów kosmetycznych, z branży biżu-
teryjnej, z branży odzieżowej, galanterii skórzanej, akcesoriów 
i dodatków ubraniowych pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać oraz kupować te towary w hurtowniach, sklepach de-
talicznych, punktach gastronomicznych, z katalogu różnych 
artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie 
internetowej, usługi pośrednictwa handlowego, informacja 
gospodarcza, usługi promocyjno-marketingowe, usługi ad-
ministrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji 
sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu urządze-
niami służącymi do gromadzenia, przetwarzania, transmisji 
i tworzenia sygnału telewizyjnego, informacja o powyższych 
usługach, 38 telekomunikacja, transmisja danych, przesyłanie 
informacji za pomocą urządzeń elektronicznych, usługi rozpo-
wszechniania (transmisji) programów telewizyjnych, reporta-
ży, filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów muzycz-
nych, wideoklipów muzycznych, programów informacyjnych, 
programów o tematyce muzycznej, usługi: emisji telewizyjnej 
i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi prze-
kazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych 
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania pro-
gramów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych 
- Internetu, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, 
najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników progra-
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mów zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje informacyjne 
i prasowe, 40 drukarnie i usługi w zakresie druku, druk sitowy, 
drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie 
rysunków, informacja o drukarniach i usługach w zakresie dru-
ku, druku sitowego, drukowania litograficznego, drukowania 
offsetowego, drukowania rysunków, 41 edukacja, nauczanie, 
usługi w zakresie organizowania i prowadzenia imprez infor-
macyjnych o charakterze edukacyjnym, muzycznych, rozryw-
kowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, pokazów z wykorzy-
staniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz tech-
nik audiowizualnych, przeprowadzanie wywiadów z zespo-
łami muzycznymi i osobami z show biznesu, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, 
wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wy-
dawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi 
wydawnicze, usługi produkcji programów telewizyjnych, re-
portaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów mu-
zycznych, wideoklipów muzycznych, programów informacyj-
nych, programów o tematyce muzycznej, usługi wydawnicze, 
publikacje on-line książek, periodyków, tekstów, tekstów o te-
matyce modowej, tekstów innych niż reklamowe, publikacja 
zdjęć, w tym zdjęć modowych, prezentujących stylizacje mo-
dowe, szkolenia w zakresie stylistyki, wypożyczanie książek.

(210) 482105 (220) 2018 02 07
(731) KOMOROWSKA-WALKIEWICZ AGNIESZKA, Warszawa
(540) 4 Angels

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.21, 03.07.17
(510), (511) 20 pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bie-
lizna pościelowa], pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna 
niż bielizna pościelowa], ochraniacze do łóżeczek dziecię-
cych, na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż pościel, 
maty do spania, maty do drzemki [poduszki lub materace], 
elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, poduszki 
z wypełnieniem, 25 wyprawki dziecięce [odzież], spodnie, 
spódnice, bluzy, kombinezony.

(210) 482125 (220) 2018 02 07
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) ALU-Profil PANEL

(531) 27.05.01, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 6 boazeria metalowa, dachy i pokrycia me-
talowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, 
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwa-
mi fotoelektrycznymi, okładziny metalowe konstrukcyj-
ne i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki 
podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia da-
chów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, 
pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele me-
talowe, metalowe panele dachowe, panele konstrukcyj-
ne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe 
panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele meta-
lowe obiciowe do budynków, metalowe panele akustycz-
ne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe 
do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania 
dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, 
aluminium profilowane wytłaczane, aluminium wzmac-
niane materiałami ceramicznymi, półprodukty z alumi-
nium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku 
w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, 
elementy wyciskanego aluminium, profile aluminiowe, 
folia aluminiowa, aluminium, 11 grzejniki do centralnego 
ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instala-
cje grzewcze, instalacje klimatyzacyjne, termiczne kolek-
tory słoneczne do ogrzewania, urządzenia do chłodzenia 
powietrza, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elek-
tryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, 
wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki pła-
skie do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne 
grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki 
do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, 
grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, ogrzewa-
nie podłogowe, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), 42 badania naukowe, badania w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, opracowanie projektów 
technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo 
przemysłowe, badania technologiczne, badania labora-
toryjne, badania środowiska, badania chemiczne. badania 
dotyczące technologii, badania w dziedzinie energii, ba-
dania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące 
ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad 
procesami przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, 
projektowanie form, projektowanie graficzne, projekto-
wanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie 
ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projek-
towanie wzorów, projektowanie produktów przemysło-
wych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie 
metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, 
prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, 45 licen-
cjonowanie własności przemysłowej, zarządzanie prawa-
mi autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, 
licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, 
licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjono-
wanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie za-
stosowań patentowych, licencjonowanie znaków towaro-
wych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie 
w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności 
przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjo-
nowanie, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności 
przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjono-
wanie na rzecz osób i podmiotów trzecich.
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(210) 482127 (220) 2018 02 07
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) POLPANEL ALU system

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 6 boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalo-
we, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe 
pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycz-
nymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, pane-
le konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, 
podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabryko-
wane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian w bu-
downictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, 
panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzi-
nowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, 
panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele 
akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzino-
we do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania 
dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, alu-
minium profilowane wytłaczane, aluminium wzmacniane 
materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub 
jego stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach 
do wyświetlania lub informacyjnych, elementy wyciskanego 
aluminium, profile aluminiowe, folia aluminiowa, aluminium, 
11 grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrze-
wania wodnego, instalacje grzewcze, instalacje klimatyza-
cyjne, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, urzą-
dzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do ogrzewania, 
urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia na go-
rące powietrze, wymienniki ciepła inne niż części maszyn, 
grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, ekolo-
giczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, grzej-
niki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, 
grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, ogrzewanie 
podłogowe, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klima-
tyzacja), 42 badania naukowe, badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, opracowanie projektów technicz-
nych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania 
technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, 
badania chemiczne. badania dotyczące technologii, badania 
w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, badania 
naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysło-
we, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie 
konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne, 
projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projek-
towanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, 
projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemy-
słowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie 
metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, 
prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, 45 licen-

cjonowanie własności przemysłowej, zarządzanie prawami 
autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licen-
cjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, licen-
cjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie 
praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań 
patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licen-
cjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie 
badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej 
i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, zarządza-
nie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw 
autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i pod-
miotów trzecich.

(210) 482306 (220) 2018 02 13
(731) CLASSHOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękocin Nowy
(540) CLASS HÖFF CREATES HOMES

(531) 01.01.04, 26.11.02, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 21 aluminiowe naczynia do gotowania, arty-
kuły gospodarstwa domowego, blachy do pieczenia, bloki 
na noże, brytfanny, cedzaki [sita] do celów domowych, cho-
chle, cukiernice, czajnik z gwizdkiem, durszlaki do użytku 
domowego, dzbanki kuchenne, dziadki do orzechów, fo-
remki do pieczenia muffinów, formy do ciast, garnki, garn-
ki do gotowania na parze, garnki i rondle kuchenne, garnki 
kuchenne, garnki kuchenne [komplety], głębokie naczynia 
kuchenne, korkociągi, kosze na chleb do użytku domowe-
go, kubki do napojów, kubki podróżne, maselniczki, miarki 
do kawy, młynki do użytku domowego, naczynia do goto-
wania, naczynia żaroodporne [do piekarnika], nieelektryczne 
maszynki do robienia makaronu do użytku domowego, nie-
elektryczne trzepaczki do ubijania, nieelektryczne wyciskarki 
do soków, nieelektryczne zaparzacze do herbaty, otwieracze 
do butelek (ręczne), otwieracze do wina, patelnie, patelnie 
do smażenia naleśników, patelnie typu WOK, patery szklane 
na owoce, pędzle kuchenne, pojemniki do chleba, pojemniki 
do użytku domowego, przesiewacze, sita [przybory gospo-
darstwa domowego], przybory kuchenne, ręczne wyciska-
cze do czosnku, rondle do gotowania, rondle do gotowania 
do mleka, salaterki, sitka kuchenne, solniczki i pieprzniczki, 
stojaki na przyprawy, stolnice, suszarki do naczyń [stojaki], 
suszarki - ociekacze do naczyń, szczypce do makaronu spa-
ghetti, szklane naczynia żaroodporne, sztućce, sztućce w ze-
stawie, tace do podawania potraw, tace do ciast, tace obro-
towe, tarki do sera, tarki kuchenne, termosy, tłuczki do mięsa 
do użytku domowego, tortownice do ciast, trzepaczki nie-
elektryczne do użytku domowego, wałki do ciasta domowe, 
wazy do zup, wiaderka do szampana, wiaderka do kostek 
lodu, widelce do grilla, wyciskacze do czosnku, żeliwne ko-
ciołki z pokrywką.

(210) 482343 (220) 2018 02 14
(731) WAŁECKI DAWID ANALITEQ, Głębokie
(540) ANALITEQ
(510), (511) 35 usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
planowania biznesowego oraz ciągłości działania, usługi 
konsultacyjne dotyczące planowania i wychodzenia z kry-
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zysu, analizy kosztów, analizy rynkowe, doradztwo w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi opracowywania 
kompletnych biznesplanów na potrzeby pozyskania finan-
sowania zewnętrznego, diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa 
z zakresu modelowania finansowego w płaszczyźnie analiz 
finansowych, analiz controllingowych, analiz ekonomicz-
nych, 36 usługi finansowe, informacje finansowe, badania fi-
nansowe, indywidualne planowanie finansowe, zarządzanie 
finansami, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finan-
sowych, doradcze usługi zarządzania finansowego, modelo-
wanie finansowe dla firm obejmujące prognozowanie, anali-
zowanie i zarządzanie finansowe, agencje badające zdolność 
kredytową, operacje finansowe, inwestycje kapitałowe, 
pożyczki (usługi finansowe), wycena finansowa, faktoring, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacje 
bankowe, inwestycje finansowe, pośrednictwo w usługach 
finansowych, pośrednictwo w umowach kredytowych, po-
średnictwo w zakresie kredytów hipotecznych.

(210) 482358 (220) 2018 02 14
(731) POWERS PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czapury
(540) POWERS PARTNER

(531) 29.01.13, 26.03.01, 26.03.18, 26.03.19, 26.05.01, 26.05.06, 
27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 18.01.14, 18.01.15, 
18.01.23

(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, usługi do-
radcze w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, prowadzenie sklepu z maszynami, częścia-
mi do maszyn, silnikami, pojazdami oraz częściami do po-
jazdów, prowadzenie sklepu internetowego z maszynami, 
częściami do maszyn, silnikami, pojazdami oraz częściami 
do pojazdów, 37 usługi naprawy pojazdów, maszyn i silni-
ków, instalowanie maszyn, regeneracja maszyn zużytych lub 
częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub 
częściowo zniszczonych, wynajem koparek.

(210) 482372 (220) 2018 02 14
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) LICENCJA KRAMARZ POLSKA

(531) 01.13.05, 26.13.25, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 6 boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalo-
we, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe 
pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycz-
nymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, pane-
le konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, 
podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabryko-
wane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian w bu-
downictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, 
panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzi-
nowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, 
panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele 
akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzino-
we do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania 
dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, alu-
minium profilowane wytłaczane, aluminium wzmacniane 
materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub 
jego stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach 
do wyświetlania lub informacyjnych, elementy wyciskanego 
aluminium, profile aluminiowe, folia aluminiowa, aluminium, 
11 grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrze-
wania wodnego, instalacje grzewcze, instalacje klimatyza-
cyjne, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, urzą-
dzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do ogrzewania, 
urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia na go-
rące powietrze, wymienniki ciepła inne niż części maszyn, 
grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, ekolo-
giczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, grzej-
niki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, 
grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, ogrzewanie 
podłogowe, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klima-
tyzacja), systemy HCA (autorskie - ogrzewanie, klimatyzacja, 
absorpcja i pochłanianie), 42 badania naukowe, badania 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie 
projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materia-
łów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo 
przemysłowe, badania technologiczne, badania laborato-
ryjne, badania środowiska, badania chemiczne, badania do-
tyczące technologii, badania w dziedzinie energii, badania 
w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące ekologii, 
badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami 
przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie 
form, projektowanie graficzne, projektowanie znaków, pro-
jektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, projekto-
wanie nowych produktów, projektowanie wzorów, projek-
towanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków 
towarowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie 
płytek wykładzinowych, prace badawczo-rozwojowe w za-
kresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami, 45 licencjonowanie własności przemysłowej, 
zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności 
intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie 
patentów, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licen-
cjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie 
zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towa-
rowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie 
w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności 
przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjono-
wanie, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności prze-
mysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie 
na rzecz osób i podmiotów trzecich.

(210) 482401 (220) 2018 02 15
(731) MRT PHILOSOPHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
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(540) LIKOR BY MRT

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 41 obsługa kongresów i konferencji, organizo-
wanie i prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, 
sympozjów i zjazdów, usługi związane z organizacją wypo-
czynku i rozrywki, organizacja przyjęć, 43 usługi gastrono-
miczne, usługi hotelarskie, bary, hotele, kawiarnie, restauracje, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), domy turystyczne, pensjonaty, re-
zerwacje hotelowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, wy-
najem sal.

(210) 482435 (220) 2018 02 16
(731) HIT-KODY KRESKOWE G.J.J. IGLEWSCY  

SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las
(540) HKK
(510), (511) 9 nośniki z nagranym oprogramowaniem 
do komputerów uniwersalnych umożliwiające drukowanie  
i/lub czytanie kodów kreskowych, skomputeryzowane urzą-
dzenia i maszyny w tym drukarskie przeznaczone do druku 
i przymocowywania lub przyczepiania kodów kreskowych, 
etykiet, zatrzasków i wiązadeł do lub wokół towarów oraz 
części zamienne do tych wyrobów. nośniki z nagranym 
oprogramowaniem dla maszyn drukarskich do formatowa-
nia różnych informacji na naklejkach i etykietach, urządzenia 
do automatycznej identyfikacji towarów w tym skanery, dru-
karki do kodów kreskowych, dekodery, taśmy magnetyczne 
dla informatyki, micro-chipy i znaczniki kodowane i sterowa-
ne drogą radiową aparaty i instrumenty naukowe, optycz-
ne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne do rato-
wania życia i do nauczania, elektryczne instalacje, aparaty 
do nagrywania, przekazywania i odtwarzania dźwięku i/lub 
obrazu, radionadajniki, magnetyczne nośniki dźwięku lub 
obrazu, dyski automatyczne, automatyczne dystrybutory, 
kasy rejestrujące, kalkulatory i sprzęt do przetwarzania da-
nych, instalacje elektroniczne stosowane przy transakcjach 
finansowych, urządzenia peryferyjne i terminale do kompu-
terów, urządzenia do odtwarzania płyt video, karty magne-
tyczne i karty plastikowe do kodowania stosowane w trans-
akcjach finansowych i do identyfikacji, zawierające procesory 
scalone, czytniki kodu, aparaty i instrumenty telekomunika-
cyjne, części i osprzęt do urządzeń i maszyn do druku kodów, 
16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w in-
nych klasach, czyste lub częściowo zadrukowane etykiety, 
etykiety samoprzylepne, przywieszki i bilety do zadrukowa-
nia za pomocą drukarek do etykiet, taśmy do drukarek etykiet 
,papier, folia i kalki do drukowania etykiet ,tabliczek, plomb, 
wszywek do ubrań oraz niezniszczalnych zabezpieczeń, dru-
ki, wydawnictwa, materiały introligatorskie, fotografie, mate-
riały piśmienne, maszyny do pisania, drukarki komputerowe 
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw 
sztucznych i/lub papieru do pakowania, czcionki drukarskie, 
matryce, 35 usługi eksportowo-importowe oraz doradztwo 
handlowe, usługi w zakresie organizowania wystaw w ce-
lach handlowych, usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów 
handlowych i prowadzenia przedstawicielstw handlowych 

podmiotów zagranicznych w kraju, prowadzenie interesów 
osób trzecich w zakresie prowadzenia promocji i reklamy 
ich wyrobów, usługi świadczone przez i dla punktów sprze-
daży detalicznej i hurtowej oraz kompleksowa oferta to-
warów podkreślająca ich zalety umożliwiająca nabywcom 
rozeznanie i zakup tych towarów w tym przez Internet jak, 
maszyny i urządzenia z własnym napędem przeznaczone 
do druku i przymocowywania etykiet, zatrzasków i wiązadeł 
do lub wokół towarów oraz części zamienne do tych wyro-
bów, nośniki z nagranym oprogramowaniem do kompute-
rów uniwersalnych umożliwiające drukowanie i/lub czytanie 
kodów kreskowych, skomputeryzowane urządzenia drukar-
skie do drukowania naklejek i etykiet służących do przycze-
piania do odzieży, nośniki z nagranym oprogramowaniem 
dla maszyn drukarskich do formatowania różnych informa-
cji na naklejkach i etykietach, urządzenia do automatycznej 
identyfikacji towarów w tym skanery, drukarki do kodów kre-
skowych, dekodery, taśmy magnetyczne dla informatyki, mi-
cro-chipy i znaczniki kodowane i sterowane drogą radiową, 
aparaty i instrumenty naukowe, optyczne, wagowe, pomia-
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne do ratowania życia i do na-
uczania, elektryczne instalacje, aparaty do nagrywania, 
przekazywania i odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, radiona-
dajniki, magnetyczne nośniki dźwięku lub obrazu, dyski au-
tomatyczne, automatyczne dystrybutory, kasy rejestrujące, 
kalkulatory i sprzęt do przetwarzania danych, instalacje elek-
troniczne stosowane przy transakcjach finansowych, urzą-
dzenia peryferyjne i terminale do komputerów, urządzenia 
do odtwarzania płyt video, karty magnetyczne i karty plasti-
kowe do kodowania stosowane w transakcjach finansowych 
i do identyfikacji, zawierające procesory scalone, czytniki 
kodu, aparaty i instrumenty telekomunikacyjne, papier, tek-
tura i wyroby z tych materiałów, czyste lub częściowo zadru-
kowane etykiety, etykiety samoprzylepne, przywieszki i bile-
ty do zadrukowania za pomocą drukarek do etykiet, taśmy 
do drukarek etykiet,papier, folia i kalki do drukowania etykiet, 
tabliczek, plomb, wszywek do ubrań oraz niezniszczalnych 
zabezpieczeń, druki, wydawnictwa, materiały introligator-
skie, fotografie, materiały piśmienne, maszyny do pisania, 
drukarki komputerowe i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcion-
ki drukarskie, matryce, reklama, czynności biurowe, konsulta-
cje w zakresie organizacji i biznesu, badania marketingowe 
i analizy marketingowe, konsultacje w zakresie marketingu 
i zarządzania, pozyskiwanie kontraktów kupna i sprzedaży 
towarów, konsultacje, projektowanie, zarządzania biznesem, 
elektronicznych usług handlowych, zarządzania łańcuchami 
dostaw, zarządzania relacjami z klientem, leasing biurowych 
maszyn i sprzętu, pozyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych, pomoc handlowa i techniczna w zakre-
sie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również 
świadczona w ramach umowy franchisingowej, 42 progra-
mowanie komputerowe, administrowania sieciami kompu-
terowymi i wspomagania za pomocą sieci komputerowych, 
konwersja danych przez programy komputerowe, opraco-
wywanie i projektowanie monitorujących systemów i sieci, 
przygotowywanie i projektowanie produktów z dziedziny 
elektronicznych informacyjnych systemów komunikowania 
się, świadczenie usług z zakresu integracji komputerowych 
systemów sieciowych, doradztwo techniczne w zakresie 
komputerowego sprzętu i oprogramowania, projektowanie 
i instalacja programów komputerowych do chronienia i za-
bezpieczenia danych transmitowanych poprzez sieci kom-
puterowe, usługi z zakresu elektronicznej wymiany danych 
dla różnych przedsiębiorstw/przedsięwzięć biznesowych, 
mianowicie prowadzenie konsultacji dotyczących dostar-
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czania komputerowych systemów sieciowych i świadczenia 
komputerowych usług sieciowych służących do wysyłania 
i otrzymywania zamówień na wyroby, szacunków wyrobów 
i wytwarzania rysunków, dokumentów, spisów i zestawień 
inwentaryzacyjnych, usługi dotyczące komputerowego 
wspomagania sieciowego, mianowicie służących do kontroli 
jakości produktów i procesów ich wytwarzania, usługi doty-
czące komputerowego wspomagania sieciowego, mianowi-
cie znakowania, kodowania lub autentyfikacji dokumentów 
i transmisji danych, ładowanie, korygowanie i uaktualnianie 
oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla 
elektronicznej wymiany danych i sieci telekomunikacyjnych 
dla innych, usługi dotyczące komputerowego wspomagania 
sieciowego, mianowicie chronienie zabezpieczenia danych 
transmitowanych poprzez sieci komputerowe za pomocą 
kodowania, szyfrowania i kryptografii, usługi świadczone 
przez inżynierów, projektowanie i usługi inżynieryjno-tech-
niczne dotyczące systemów kodowania i znakowania, roz-
wój systemów internetowych, intranetowych, techniczne 
wsparcie i konsultacje dotyczące komputerów maszyn 
i urządzeń do znakowania i kodowania oraz Internetu, intra-
netu i innych tego typu elektronicznych systemów komuni-
kacyjnych, badania i analizy techniczne, projekty graficzne / 
wzornictwo przemysłowe/, usługi poligraficzne, usługi kon-
sultacyjne dotyczące logistyki, projektowanie, zakładanie 
oraz utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
projektowanie wdrażanie technologii i znaczników kodowa-
nych i sterowanych drogą radiową.

(210) 482455 (220) 2018 02 16
(731) PETRYSZYN PRZEMYSŁAW, Gorzów Wielkopolski
(540) MAESTROITALIA PIZZA & PASTA

(531) 09.07.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, 
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), 
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy 
(przyprawy), przyprawy, lód, napoje na bazie kawy, kakao lub 
czekolady, zboża przystosowane do spożycia dla ludzi: płatki 
owsiane, kukurydziane, jęczmienne, żytnie.

(210) 482462 (220) 2018 02 16
(731) MRT PHILOSOPHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) MUZEUM NALEWKI ŁÓDZKIEJ

(531) 27.05.01, 29.01.13, 19.07.01, 05.03.11, 05.03.20
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, 41 obsługa kongresów 
i konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów szko-

leniowych, konkursów edukacyjnych i zjazdów, organi-
zowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie koncertów, balów i przyjęć, usługi 
związane z organizacją wypoczynku i rozrywki, organizo-
wanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczo-
ne przez galerie sztuki, informacja o imprezach rozryw-
kowych, informacja o rekreacji, 43 usługi gastronomiczne, 
usługi hotelarskie, bary, hotele, kawiarnie, restauracje, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), domy turystyczne, pensjonaty, 
rezerwacje hotelowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, 
wynajem sal.

(210) 482502 (220) 2018 02 19
(731) MRT PHILOSOPHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) N23 BY MRT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.17, 26.04.18
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, po-
średnictwo kupna-sprzedaży nieruchomości, usługi agencji 
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, wycena nierucho-
mości, zarządzanie nieruchomościami, usługi developerskie, 
pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieru-
chomości oraz rozliczeń finansowych transakcji związanych 
z kupnem lub sprzedażą nieruchomości, usługi brokerskie 
w zakresie nieruchomości, porady w zakresie inwestowa-
nia w nieruchomości, sporządzanie ekspertyz dotyczących 
rynku nieruchomości, usługi informacyjne z zakresu obrotu 
nieruchomościami, wynajmowanie mieszkań, wynajmo-
wanie pomieszczeń biurowych, usługi świadczone przez 
rzeczoznawców majątkowych, usługi dotyczące leasingu 
nieruchomości, informacje o powyższych usługach, 41 ob-
sługa kongresów i konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów i zjazdów, 
usługi związane z organizacją wypoczynku i rozrywki, orga-
nizacja przyjęć, 43 usługi gastronomiczne, usługi hotelarskie, 
bary, hotele, kawiarnie, restauracje, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
domy turystyczne, pensjonaty, rezerwacje hotelowe, rezer-
wacja miejsc w pensjonatach, wynajem sal.

(210) 482523 (220) 2018 02 19
(731) BIEGAJ MARCIN, Wrocław
(540) SONITUS akustyka wnętrz ochrona 

przeciwdźwiękowa
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(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.13.01, 29.01.14, 
26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 26.07.20, 26.11.05, 26.11.07

(510), (511) 37 doradztwo inżynieryjne [budownictwo], bu-
downictwo, 42 opracowywanie projektów technicznych, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, badania 
techniczne, analizy chemiczne, kalibrowanie, cechowanie 
[pomiary], inżynieria techniczna.

(210) 482617 (220) 2018 02 20
(731) MURATOR EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MEET POINT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.16, 24.15.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, urządzenia i przyrzą-
dy do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, 
programy telewizyjne i radiowe, filmy, audycje telewizyjne 
i radiowe utrwalone na nośnikach danych w zapisie cyfro-
wym w wersji do odtwarzania plików audio i wideo oraz 
komputerach multimedialnych, zapisane nośniki dźwięku, 
obrazu i informacji, 16 publikacje drukowane, gazety, cza-
sopisma, książki, broszury, notesy, kalendarze, katalogi, se-
gregatory, zeszyty, podręczniki, ulotki, prospekty, plany, fo-
tografie, plakaty, 35 organizacja targów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnej 
w prasie, radiu, telewizji, Internecie, na wszystkich nośnikach, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, produkcja au-
dycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Interne-
tu, badanie opinii publicznej, badanie rynku, wyszukiwanie 
kontrahentów, pozyskiwanie i systematyzacja danych kom-
puterowych baz danych, organizacja i prowadzenie targów, 
38 rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem 
Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, 
udostępnianie serwisów informacyjnych, działalność portali 
internetowych, 41 produkcja i montaż programów radio-
wych i telewizyjnych, organizacja i prowadzenie konkursów, 
widowisk, pokazów, spektakli, imprez rozrywkowych, sporto-
wych i rekreacyjnych, udostępnianie gier i programów kom-
puterowych on-line.

(210) 482725 (220) 2018 02 23
(731) RÜCKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) Rücken

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 materace piankowe.

(210) 482879 (220) 2018 02 27
(731) ATEECC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Explore Poland, Explore Quality

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje rekla-
mowe, badania biznesowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności 
gospodarczej, komputerowe bazy danych, (pozyskiwanie 
danych do -), negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo bizneso-
we], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy 
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, 
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów 
pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informa-
cji do celów handlowych lub reklamowych, tworzenie tek-
stów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, usługi agencji importowo 
- eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli 
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w han-
dlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług teleko-
munikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet 
dla osób trzecich: usługi public relations, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług 
dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, usługi związane z prze-
noszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem 
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowe-
go we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypo-
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życzanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 482906 (220) 2018 02 28
(731) BIMED KOMUŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) bimed

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.11.01, 05.01.05
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, hi-
giena i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt.

(210) 482943 (220) 2018 03 01
(731) PIEKARNIA BOBOWSKA ROGALA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Bobowa

(540) GALA rok zał. 1950

(531) 08.01.12, 24.03.07, 24.03.18, 24.09.07, 26.11.25, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.14

(510), (511) 30 kasza, ciastka, chleby, bułki, bułki słodkie, 
ciasta, ciasta do wyrobu, ocet, barszcz zaczyn, żurek zaczyn, 
makarony, zapiekanki, mąka.

(210) 482975 (220) 2018 03 01
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) ISKIAL MAX + CZOSNEK D3

(531) 01.15.15, 05.09.21, 03.09.01, 03.09.02, 06.03.01, 25.01.15, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(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, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 482991 (220) 2018 03 01
(731) MANUSZAK MAREK MARTON PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE, Gniezno
(540) Fokolandia
(510), (511) 24 bielizna pościelowa i koce, pościel, poszewki 
na poduszki, kocyki dziecięce, 28 zabawki pluszowe.

(210) 483000 (220) 2018 03 01
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) D3

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.09.02, 01.15.15, 06.03.01, 06.03.04, 
26.01.01, 26.01.16

(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-
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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, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 483006 (220) 2018 03 02
(731) CHABIN SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) chabin
(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemien-
nego], awaryjne generatory prądotwórcze, bębny [części 
maszyn], brzeszczoty pił [części maszyn], cylindry do ma-
szyn, cylindry do silników, filtry [części maszyn lub silników], 
filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, 
generatory elektryczności, głowice wiertarskie [części ma-
szyn], grabie do zgrabiarek, kosiarki, łożyska, łożyska [czę-
ści maszyn], maszyny do ostrzenia, maszyny do ostrzenia 
ostrzy, maszyny do pielenia, maszyny do regulowania 
[nastawiania], maszyny i urządzenia do czyszczenia [elek-
tryczne], maszyny na sprężone powietrze, narzędzia [części 
maszyn], noże [części maszyn], noże elektryczne, nożyce 
elektryczne, obrabiarki, odkurzacze, ostrza [części ma-
szyn], ostrza do kosiarek, piły [maszyny], podajniki [części 
maszyn], podnośniki [urządzenia], podstawy [statywy] ma-
szyn, polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, pompy 
[części maszyn lub silników], pompy [maszyny], prądnice 
prądu stałego, reduktory ciśnienia [części maszyn], regula-
tory [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], 
regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i sil-
ników elektrycznych, sprężarki doładowujące, urządzenia 
podnośnikowe, zawory [części maszyn lub silników], za-
wory [części maszyn], 35 agencje informacji handlowej, 
agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności 
gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, bada-
nia dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 

i usług, informacja o działalności gospodarczej, marketing 
ukierunkowany, organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo bizneso-
we], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy 
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprze-
daży dla osób trzecich: alternatorów [generatory prądu 
przemiennego], awaryjnych generatorów prądotwórczych, 
bębnów [części maszyn], brzeszczotów pił [części maszyn], 
cylindrów do maszyn, cylindrów do silników, filtrów [części 
maszyn lub silników], filtrów do oczyszczania chłodzącego 
powietrza, do silników, generatorów elektryczności, głowic 
wiertarskich [części maszyn], grabi do zgrabiarek, kosiarek, 
łożysk, łożysk [części maszyn], maszyn do ostrzenia, maszyn 
do ostrzenia ostrzy, maszyn do pielenia: maszyn do regu-
lowania [nastawiania], maszyn i urządzeń do czyszczenia 
[elektryczne], maszyn na sprężone powietrze, narzędzi 
[części maszyn], noży [części maszyn], noży elektrycznych, 
nożyc elektrycznych, obrabiarek, odkurzaczy, ostrzy [części 
maszyn], ostrzy do kosiarek, pił [maszyny], podajników [czę-
ści maszyn], podnośników [urządzenia], podstaw [statywy] 
maszyn, polerek [maszyny i urządzenia] elektrycznych, 
pomp [części maszyn lub silników], pomp [maszyny], prąd-
nic prądu stałego, reduktorów ciśnienia [części maszyn], 
regulatorów [części maszyn], regulatorów ciśnienia [części 
maszyn], regulatorów prędkości obrotowej do maszyn, sil-
ników i silników elektrycznych, sprężarek doładowujących, 
urządzeń podnośnikowych, zaworów [części maszyn lub 
silników], zaworów [części maszyn], promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama  
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 
typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy 
radiowe, reklamowy telewizyjne, rozpowszechnianie re-
klam: tworzenie tekstów reklamowych, usługi agencji im-
portowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie 
efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi me-
nedżerskie dla sportowców, usługi pośrednictwa w handlu, 
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakre-
sie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu 
rynkowego, 37 informacja o naprawach, instalacja, kon-
serwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urzą-
dzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja oraz napra-
wa maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja i naprawy 
pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, ładowanie 
akumulatorów do pojazdów, regeneracja maszyn zużytych 
lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych 
lub częściowo zniszczonych, usługi napraw awarii pojaz-
dów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], 
41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, 42 badania techniczne, badania w dzie-
dzinie mechaniki, kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości, 
miernictwo [pomiary], testowanie [kontrola] pojazdów pod 
kątem sprawności.

(210) 483008 (220) 2018 03 02
(731) FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA, 

Wrocław
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(540) CYCLOREG
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty i preparaty far-
maceutyczne i weterynaryjne, substancje dietetyczne do ce-
lów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty ziołowe, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, plastry i materiały opatrunkowe, środki 
odkażające.

(210) 483009 (220) 2018 03 02
(731) FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA, 

Wrocław
(540) ADPROCTIN
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty i preparaty far-
maceutyczne i weterynaryjne, substancje dietetyczne do ce-
lów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty ziołowe, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, plastry i materiały opatrunkowe, środki 
odkażające.

(210) 483013 (220) 2018 03 02
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 483014 (220) 2018 03 02
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 483015 (220) 2018 03 02
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 483016 (220) 2018 03 02
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 483017 (220) 2018 03 02
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 483018 (220) 2018 03 02
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

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

(210) 483025 (220) 2018 03 02
(731) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) DlaSnu z melatoniną

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suple-
menty diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze 
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczni-
czych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spo-
żywcze do celów medycznych.

(210) 483026 (220) 2018 03 02
(731) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) MaxiCalcin D+K+Ca D₃+K₂

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.17, 26.04.02, 26.04.16, 26.11.21, 
24.17.05, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suple-
menty diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze 
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczni-
czych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spo-
żywcze do celów medycznych.

(210) 483027 (220) 2018 03 02
(731) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
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(540) Neostresin Forte

(531) 26.04.02, 05.01.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suple-
menty diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze 
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczni-
czych, leki. środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spo-
żywcze do celów medycznych.

(210) 483028 (220) 2018 03 02
(731) GOLEC HENRYK, GOLEC JACEK HENPOL  

SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) HBK
(510), (511) 7 urządzenia sterujące do obsługi silników oraz 
części stosowane w samochodach nieujęte w pozostałych 
klasach, w szczególności pompy wody, zawory, wahacze, 
poduszki wahaczy, elektryczne cewki zapłonowe, przewody 
do świec zapłonowych, koła zamachowe, koła zębate wał-
ka rozrządu, pasy rozrządu do silników samochodowych, 
zapłony elektroniczne do samochodów, cewki zapłonowe, 
alternatory elektryczne do samochodów, rozruszniki silni-
ków, pompy paliwowe, tłoki do amortyzatorów samochodo-
wych, miski olejowe samochodowe, ssące wentylatory wy-
ciągowe, kolektory, chłodnice oleju, filtry stanowiące części 
samochodów, w szczególności filtry powietrza, filtry olejowe 
i filtry spalinowe, 9 aparatura, urządzenia i kable do zastoso-
wania w elektryce samochodowej, w szczególności termo-
staty, kable zapłonowe, przewody zapłonowe, akumulatory 
zapłonowe, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, 
czujniki elektryczne, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, 
czujniki ABS, przepływomierze elektryczne, analizatory spa-
lin, zawory sterowane solenoidami, cewki cylindryczne, ter-
mostaty, kostki stacyjki, 12 samochody, części konstrukcyjne 
do samochodów, w szczególności klocki, szczęki, tarcze, 
zaciski, jarzma zacisków, linki i bębny hamulcowe, koła pa-
sywne, pasy transmisyjne, łańcuchy sworzniowe tulejkowe, 
tuleje, stabilizatory poprzeczne, poduszki dyferencjału, drąż-
ki skrętne, łoża silnika, poduszki silnika, blokady kierownicy, 
kierownice, sprzęgła, tarcze do łożysk, sprzęgła do pojazdów 
lądowych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych, 
przeguby, osie i wały Cardana, łożyska kół, piasty kół amorty-
zatory, resory, sprężyny amortyzujące, mechanizmy do regu-
lacji otwarcia szyb do okien pojazdów, silniczki wycieraczek 
w pojazdach, systemy hamulcowe do samochodów, układy 
kierownicze do pojazdów lądowych, urządzenia przeciwpo-
ślizgowe, takie jak ABS i ich części, 35 sprzedaż hurtowa i de-
taliczna samochodów, części konstrukcyjnych samochodów, 
urządzeń sterujących do samochodów, filtrów samochodo-
wych, aparatury, urządzeń i kabli do zastosowania w elektry-
ce samochodowej za pośrednictwem stacjonarnych punk-
tów sprzedaży oraz sieci Internet.

(210) 483031 (220) 2018 03 02
(731) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski

(540) NAPROSTON M

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.02, 
26.04.04, 26.03.04

(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suple-
menty diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze 
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczni-
czych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spo-
żywcze do celów medycznych.

(210) 483040 (220) 2018 03 02
(731) BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) CITI SPECIALS PROGRAM KORZYŚCI
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiają-
ce osobiste operacje bankowe, wydruki bilingów oraz usługi 
płatnicze, oprogramowanie komputerowe ułatwiające inwe-
stycje finansowe, przeprowadzanie wymiany handlowej oraz 
świadczenie usług związanych z zagraniczną wymianą han-
dlową, oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia 
związane ze świadczeniem usług bankowych i finansowych, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające klientom 
przeprowadzanie transakcji bankowych i finansowych, 
sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe i pro-
gramy komputerowe, sprzęt komputerowy i oprogramowa-
nie do użytku w elektronicznych transakcjach biznesowych, 
mianowicie oprogramowanie komputerowe, które pozwala 
użytkownikom na bezpieczny dostęp do baz danych zawie-
rających informacje mające na celu usprawnianie handlu 
elektronicznego, sprzęt komputerowy i oprogramowanie 
szyfrujące, klucze szyfrujące, certyfikaty numeryczne, podpi-
sy numeryczne, oprogramowanie zabezpieczające przecho-
wywanie i wyszukiwanie danych oraz transmisję poufnych 
informacji o kliencie na użytek osób prywatnych oraz insty-
tucji bankowych i finansowych, magnetyczne lub kodowane 
karty kredytowe oraz magnetyczne lub kodowane karty de-
betowe korzystające z technologii odczytu kart flash, karty 
magnetycznie zaszyfrowane zawierające integralne chipy 
układów scalonych (inteligentne karty), kodowane magne-
tycznie karty płatnicze stałego klienta, karty bankowe, karty 
kredytowe, karty debetowe i karty płatnicze, czytniki kart 
kodowanych magnetycznie i kart zawierających kostki ukła-
dów scalonych, oprogramowanie komputerowe zaprojekto-
wane do umożliwiania interakcji pomiędzy kartami kodowa-
nymi magnetycznie i kartami inteligentnymi zawierającymi 
kostki układów scalonych a terminalami i czytnikami kart 
w branży usług finansowych, oprogramowanie komputero-
we do usprawniania dzielenia się danymi na kartach inteli-
gentnych o wielu zastosowaniach, sprzęt telekomunikacyjny, 
mianowicie elektroniczne terminale do transakcji w punk-
tach sprzedaży i oprogramowanie komputerowe do trans-
mitowania, wyświetlania i przechowywania informacji trans-
akcyjnych, identyfikacyjnych i finansowych do użytku 
w branży usług finansowych, bankowej i telekomunikacyj-
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nej, elektroniczne urządzenia weryfikacyjne, a mianowicie 
sprzęt i oprogramowanie komputerowe do uwierzytelniania 
kart płatniczych stałego klienta, kart bankowych, kart kredy-
towych, kart debetowych i kart płatniczych. urządzenia 
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, 
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnali-
zacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz-
nych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obra-
zu, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe, DVD i inne cy-
frowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy 
rejestrujące, maszyny liczące, karty kredytowe, karty debeto-
we, terminale do kart kredytowych, czytniki kart do kart kre-
dytowych i kart debetowych, oprogramowanie komputero-
we, finansowe oprogramowanie komputerowe, aplikacje 
do urządzeń mobilnych związane z usługami finansowymi 
i bankowością, 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów, 
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, 
fotografie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmien-
nych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla 
artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biu-
rowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucz-
nych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki 
drukarskie, matryce, 35 reklama, zarządzanie w działalności 
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, 
prace biurowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
usługi promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pomocą metod pośrednich komunikacji marketin-
gowej, mianowicie aplikacji mediów społecznościowych, 
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez poleca-
nie i rekomendowanie tychże towarów lub usług, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich poprzez oferowanie zniżek 
oraz gwarancję ceny w zakresie wymienionych towarów 
i usług, promowanie towarów i usług osób trzecich za po-
średnictwem telefonu oraz światowej sieci komunikacyjnej, 
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez progra-
my lojalnościowe z nagrodami i wykup dla użytkowników 
kart kredytowych i usług finansowych, promocja sprzedaży 
kont z kartami kredytowymi, poprzez zarządzanie progra-
mem motywacyjnym z nagrodami, promowanie sprzedaży 
kont finansowych poprzez administrowanie programami 
motywacyjnymi z nagrodami, programami lojalnościowymi 
i z nagrodami dla użytkowników kart kredytowych, mianowi-
cie zapewnianie rabatów gotówkowych i innych w związku 
z używaniem kart kredytowych, organizacja, obsługa i nad-
zór nad motywacyjnymi programami lojalnościowymi i pro-
gramami lojalnościowymi dla klientów, programami z nagro-
dami oraz związanymi z wykupem, usługi porównywania 
cen, mianowicie udzielanie informacji dotyczących kosztów 
towarów i usług na rzecz osób trzecich, organizowanie, ob-
sługa i nadzór w zakresie motywacyjnych programów lojal-
nościowych dla klientów, udzielanie informacji biznesowych 
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, zarzą-
dzanie informacjami za pośrednictwem komputerów do śle-
dzenia wydatków i tworzenia raportów na ich temat, skom-
puteryzowana rachunkowość, zarządzanie dostosowanym 
do potrzeb systemem do zakupów i nabywania on-line 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, 
uprzednio wymienionych usług, usługi marketingowe w za-
kresie finansów, ubezpieczeń i inwestycji, monitorowanie 
raportów kredytowych dla klientów i informowanie o wszel-
kich zmianach, nagrody pieniężne oraz programy motywa-

cyjne w celu promowania otwierania i utrzymywania pro-
duktów finansowych, wliczając wierzytelności i rachunki 
kredytowe klientów, 36 ubezpieczenia, działalność finanso-
wa, bankowość, majątek nieruchomy, usługi finansowe, usłu-
gi bankowości i bankowości on-line, usługi związane z karta-
mi gotówkowymi, obsługa kart kredytowych, dokonywanie 
transakcji pieniężnych za pomocą kart płatniczych, usługi 
w zakresie kart bankowych, usługi kart przed płaconych 
z przyznanym kredytem, usługi kredytowe, transakcje za po-
średnictwem elektronicznych kart kredytowych, kart debe-
towych oraz transakcje gotówkowe, usługi elektronicznych 
kart kredytowych i debetowych przy użyciu technologii od-
czytu kart flash, usługi w zakresie regulowania rachunków, 
usługi w zakresie elektronicznych płatności, elektroniczne 
przetwarzanie danych dotyczące opłat rachunków, usługi 
przetwarzania transakcji płatniczych, mianowicie usługi pro-
cesowania transakcji przy użyciu kart kredytowych i kart de-
betowych, usługi w zakresie administrowania płatności, 
usługi w zakresie handlu elektronicznego i płatności dla 
bankowości osobistej w postaci usług przetwarzania trans-
akcji depozytowych, usługi procesowania transakcji elektro-
nicznych przy użyciu kart debetowych i kredytowych, usługi 
transferu funduszy oraz rozliczenia i uzgodnienia transakcji 
finansowych za pośrednictwem światowej sieci komputero-
wej, zapewnianie bezpiecznych transakcji finansowych, mia-
nowicie elektroniczne transakcje gotówkowe, elektroniczne 
transakcje debetowe, elektroniczne płatności rachunków, 
elektroniczne transakcje procesowania czeków, usługi zwią-
zane z transakcjami finansowymi, usługi finansowe, miano-
wicie wydawanie punktów wartościowych oraz oferowanie 
nagród dla klientów w związku z programami motywacyjny-
mi związanymi z kartami kredytowymi, usługi finansowe, 
mianowicie zapewnianie programów lojalnościowych i z na-
grodami dla klientów, świadczenie usług kart podarunko-
wych, wydawanie kart, które mogą być następnie wymienio-
ne na towary i/lub usługi oraz procesowanie transakcji 
związanych z kartami podarunkowymi, finansowanie i udzie-
lanie pożyczek handlowych i konsumpcyjnych, udzielanie 
pożyczek, pożyczki ratalne, usługi depozytowe, usługi rozli-
czeniowe w zakresie długów, udostępnianie interaktywnych 
wiadomości i informacji on-line dotyczących bankowości 
i finansów za pośrednictwem światowej sieci komputerowej 
lub urządzenia mobilnego, usługi bankowości on-line, w tym 
zawiadomienia elektroniczne ostrzegające użytkowników 
kart kredytowych i debetowych, w przypadku gdy transakcja 
przekracza określony limit lub jeśli na koncie użytkownika 
została dokonana nieuczciwa transakcja, zapewnianie roz-
szerzonych gwarancji dla użytkowników kart kredytowych 
na towary osób trzecich, pośrednictwo w zakresie nierucho-
mości i kredytów hipotecznych, usługi zarządzania, plano-
wania i doradztwa w zakresie funduszy powierniczych doty-
czących nieruchomości, transakcje powiernicze, mianowicie 
usługi przedstawicieli powierniczych, inwestycje finansowe 
w dziedzinie papierów wartościowych, inwestycje kapitało-
we, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, usługi po-
średnictwa w obrocie i obrotu papierami wartościowymi 
na rzecz osób trzecich, usługi ubezpieczeniowe, mianowicie 
zawieranie ubezpieczeń oraz pośrednictwo w zakresie nie-
ruchomości, ubezpieczeń w razie wypadku i ubezpieczeń 
na życie oraz umów rentowych, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymie-
nionych usług, 38 telekomunikacja, usługi telekomunikacyj-
ne i komunikacyjne, wszystkie związane z bankowością, 
finansami, inwestycjami, handlem i handlem, zapewnianie 
dostępu do informacji na temat produktów finansowych, in-
formacji finansowych, usługi i transakcji, zdalne przesyłanie 
informacji (w tym stron www), programów komputerowych 
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i innych danych, przydzielanie dostępu telekomunikacyjne-
go i połączeń (linków) z komputerowymi bazami danych 
i z Internetem, usługi umożliwiające przesyłanie i prezentację 
informacji za pomocą komputera lub za pomocą środków 
elektronicznych, usługi komunikacyjne świadczone drogą 
elektroniczną, usługi przesyłu danych za pomocą Internetu, 
wszystkie wyżej wymienione usługi związane z finansami, 
maklerstwem, bankowością i inwestycjami, usługami banko-
wości elektronicznej, usługami bankowości elektronicznej 
oraz ubezpieczeniowymi, elektroniczna transmisja danych 
związanych z płaceniem rachunków w zakresie bezpiecz-
nych transakcji finansowych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej, elektroniczne przekazywanie danych 
dotyczących płatności, 42 naukowe i techniczne usługi, ba-
dania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie 
usług, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu 
i oprogramowania, udostępnianie oprogramowania aplikacji 
opartych na witrynach internetowych przez platformę  
on-line dla ułatwiania umieszczania, przechodzenia i egze-
kwowania zamówień do kupna i sprzedaży papierów warto-
ściowych, transakcji terminowych, opcji giełdowych, wymia-
ny walut oraz innych produktów finansowych, elektroniczne 
przechowywanie pokwitowań związanych z używaniem 
kart kredytowych.

(210) 483045 (220) 2018 03 02
(731) BAKUN MIECZYSŁAW, Hrubieszów
(540) Gold GF
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, a mianowicie:  sztuczna 
biżuteria i biżuteria z metali i kamieni szlachetnych.

(210) 483049 (220) 2018 03 02
(731) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW-SC, Kraków
(540) MIG 210

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 7 półautomaty spawalnicze inwertorowe, 
35 sprzedaż narzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elek-
trycznych jako narzędzi w sklepach, hurtowniach oraz 
na stronie internetowej, organizowanie i współudział 
w targach.

(210) 483064 (220) 2018 03 05
(731) JEMIOŁ MATEUSZ, ZASADA TOMASZ WYTWÓRNIA 

FILMÓW KALINA SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) KLN Studio Filmowe
(510), (511) 35 reklamy telewizyjne, produkcja filmów rekla-
mowych, 41 montaż filmów, produkcja filmów, produkcja 
filmów animowanych, produkcja filmów szkoleniowych, 
usługi studiów filmowych, pisanie scenariuszy filmowych, 
wypożyczanie nagranych wcześniej filmów, opracowywanie 
formatów do filmów, udostępnianie wyposażenia studiów 
filmowych, wynajem sprzętu audiowizualnego, produkcja 
efektów specjalnych do filmów, produkcja filmów w celach 
edukacyjnych, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, udo-
stępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do realizacji filmów, doradztwo w zakre-

sie produkcji filmów i muzyki, produkcja filmów na płytach 
DVD i CD-ROM, wypożyczanie oświetlenia przeznaczonego 
do użytku na planach filmowych, usługi w zakresie obróbki 
poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, 
usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie.

(210) 483075 (220) 2018 03 05
(731) WARTNER DANIEL, LANGOWSKI KAMIL RAJPAK 

SPÓŁKA CYWILNA, Pruszcz Gdański
(540) RAJPAK OPAKOWANIA

(531) 26.01.03, 26.01.10, 24.17.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 dozowniki taśmy przylepnej, folia samo-
przylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do palety-
zacji, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie 
z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, 
karton, koperty, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały opakowaniowe 
amortyzujące, do wyściełania z papieru lub kartonu, materia-
ły opakowaniowe z papieru lub kartonu, pudełka z papieru 
lub kartonu, taśma klejąca, taśmy, taśmy przylepne do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, torebki do pako-
wania z papieru lub tworzyw sztucznych, worki na śmieci 
wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wypełnienie 
z papieru lub kartonu, 17 materiały do pakowania z gumy 
lub tworzyw sztucznych, półprodukty w postaci pianki lub 
folii z tworzyw sztucznych, taśmy samoprzylepne, inne niż 
do użytku biurowego, medycznego czy domowego, 19 ką-
towniki, niemetalowe, 22 taśmy niemetalowe do owijania 
i związywania.

(210) 483078 (220) 2018 03 05
(731) DOUMAS ODYSEAS, Zielona Góra
(540) GRECOS.SHOP
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, 
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przypra-
wy), przyprawy, lód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane 
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki 
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 
35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produk-
tów (bez uwzględnienia transportu): spożywczych, sprzętu 
AGD, sprzętu RTV, tak by umożliwić konsumentom obejrze-
nie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi takie 
mogą być świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, 
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków 
komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony inter-
netowe lub telesklepy, prowadzenie centrów handlowych, 
reklama radiowa, telewizyjna, internetowa, prezentacja pro-
duktów w mediach w celu sprzedaży detalicznej, usługi po-
średnictwa w handlu, usługi agencji importowo-eksporto-
wych w zakresie produktów spożywczych, artykułów AGD, RTV.
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(210) 483095 (220) 2018 03 05
(731) NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa
(540) NBP Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka

(531) 29.01.02, 27.05.01, 26.04.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, albumy, almanachy [roczniki], bloki do pisania, bro-
szury, broszury, czasopisma [periodyki], formularze [blan-
kiety, druki], fotografie, kalendarze, kalendarze z kartkami 
do zrywania, kartki z życzeniami, katalogi, komiksy, koperty 
[artykuły piśmienne], książki, materiały drukowane, notatniki 
[notesy], notesy podręczne, podręczniki [książki], publikacje, 
wydruki graficzne, 35 badania rynku, reklama billboardowa, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygotowywa-
nie reklam prasowych, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych ulotki, prospekty, druki, próbki, uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, badania marketingowe, badania rynku, 
wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie tek-
stów sponsorowanych, reklama, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, agencje public relations, analizy rynku, badania 
opinii publicznej, wynajmowanie przestrzeni reklamowych, 
reklamy korespondencyjne, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro-
wanych, marketing, telemarketing, 41 organizowanie konkur-
sów poprzez edukacje lub rozrywkę, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, edukacja poprzez nauczanie, 
publikowanie książki, organizowanie i prowadzenie zjazdów, 
organizowanie I prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, informacja o edukacji, organizo-
wanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pokazy jako 
kształcenie praktyczne, muzea usługi wystawy, organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, organizowanie I prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenia warsztatów i szko-
leń, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, 
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania.

(210) 483125 (220) 2018 03 05
(731) ZBLEWSKI MAREK P.P.H.U. NASZA CHATA, Brusy
(540) NASZA CHATA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 05.01.10
(510), (511) 29 grzyby suszone i marynowane, konserwowa-
ne owoce żurawiny, borówki i jagód, grzyby przetworzone 
przygotowane do spożycia.

(210) 483139 (220) 2018 03 06
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) Zbójeckie Grzane

(531) 02.01.01, 24.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie, na-
poje alkoholowe aromatyzowane polecane do spożycia 
na gorąco.

(210) 483140 (220) 2018 03 06
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) CAVALIER

(531) 02.01.01, 25.01.15, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina gronowe, wina 
owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe aromaty-
zowane, wermuty, likiery, wódki.

(210) 483142 (220) 2018 03 06
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
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(540) 

(531) 02.01.01, 25.01.06, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina gronowe, wina 
owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe aromaty-
zowane, wermuty, likiery, wódki.

(210) 483145 (220) 2018 03 06
(731) GULBINOWICZ-MUSZYŃSKA MARTYNA, MUSZYŃSKI 

ADAM, KORYNEK MICHAŁ FIS SPÓŁKA CYWILNA, 
Wrocław

(540) FRYTKI+SOS

(531) 08.07.08, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie 
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, sto-
łówki, usługi barowe, puby, usługi barów i restauracji, usługi 
restauracyjne, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.

(210) 483147 (220) 2018 03 06
(731) GULBINOWICZ-MUSZYŃSKA MARTYNA, MUSZYŃSKI 

ADAM, KORYNEK MICHAŁ FIS SPÓŁKA CYWILNA, 
Wrocław

(540) 

(531) 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie 
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, sto-
łówki, usługi barowe, puby, usługi barów i restauracji, usługi 
restauracyjne, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.

(210) 483152 (220) 2018 03 06
(731) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) DAX Sun

(531) 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmety-
ki dla zwierząt, odżywki do włosów, preparaty do styliza-
cji włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory 
do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, la-
kiery do włosów, szampony, suche szampony, szampony dla 
zwierząt domowych, farby do włosów, pianki kosmetyczne, 
kosmetyki upiększające, brokat do użytku jako kosmetyk, ko-
smetyki do ust, szminki, pomadki do ust, błyszczyki do ust, 
kredki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki 
[kredki] kosmetyczne, róże do policzków, bronzery, prepara-
ty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, odżywki do rzęs, ey-
elinery, korektory kosmetyczne, cienie do powiek, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kre-
my kosmetyczne do ciała, kremy kosmetyczne do rąk, kremy 
kosmetyczne do twarzy, kremy wybielające do skóry, toniki 
kosmetyczne, pasty do zębów, środki do czyszczenia zębów, 
żele do wybielania zębów, paski do wybielania zębów, my-
dła, mydła przeciwpotowe, mydła w płynie, perfumy, środki 
perfumeryjne, piżmo [perfumeria], perfumowane wody toa-
letowe, olejki kosmetyczne, olejki eteryczne, olejki mineralne, 
olejki do ciała, olejki do rąk, olejki do twarzy, olejki do wło-
sów, esencje eteryczne, woda kolońska, antyperspiranty 
[środki przeciwpotne], farby do brody, kosmetyki do brwi, 
ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, płatki oczyszczające nasączone ko-
smetykami, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pre-
paraty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depi-
lacji, dezodoranty, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno 
zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, 
preparaty do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów in-
nych niż lecznicze, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, 
olejkami lub barwnikami, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, masła, 
kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do rąk, masła, kremy, 
emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, peelingi do skó-
ry, peelingi do ciała, peelingi do twarzy, peelingi do rąk, 
płyny do pielęgnacji ciała, płyny do pielęgnacji rąk, płyny 
do pielęgnacji twarzy, płyny do pielęgnacji włosów, oliwka 
do ciała, oliwka do rąk, oliwka do twarzy, oliwki do włosów, 
kleje do przymocowywania sztucznych włosów, maseczki 
kosmetyczne, maski kosmetyczne do ciała, maski kosme-
tyczne do rąk, maski kosmetyczne do twarzy, maski kosme-
tyczne do włosów, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, preparaty kosme-
tyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, 
środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji pa-
znokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, 
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sztuczne rzęsy, lotiony do celów kosmetycznych, preparaty 
do makijażu, puder do makijażu, bibułki z pudrem do twa-
rzy, podkłady kosmetyczne do twarzy, fluidy do makijażu, 
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, serum 
do ciała, serum do rąk, serum do twarzy, serum do włosów, 
odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do ce-
lów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów 
kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki 
zapachowe], preparaty kosmetyczne do wyszczuplania, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki brą-
zująco-opalizujące, kosmetyki do samoopalania, preparaty 
do opalania, preparaty przyspieszające opalanie, preparaty 
przyspieszające powstawanie opalenizny, preparaty blo-
kujące promieniowanie słoneczne, preparaty po opalaniu, 
mgiełki do ciała, rajstopy w sprayu, preparaty kąpielowe 
do celów higienicznych, preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów ko-
smetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do ce-
lów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utlenio-
na do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] 
do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów 
medycznych, preparaty toaletowe, 5 preparaty kosmetycz-
ne do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne dla celów 
medycznych, przeparty kosmetyczne do celów leczniczych 
lub medycznych w postaci: balsamów, kremów, maści, żeli, 
płynów, sprayu, emulsji, mleczka, olejków, lecznicze lub me-
dyczne: balsamy, kremy, maści, żele, płyny, spraye, emulsje, 
mleczka, olejki, mydła lecznicze lub medyczne, szampony 
lecznicze lub medyczne, lecznicze lub medyczne prepara-
ty toaletowe, lecznicze lub medyczne preparaty ochronne, 
lecznicze lub medyczne preparaty do ochrony ciała, lecz-
nicze lub medyczne preparaty do ochrony rąk, lecznicze 
lub medyczne preparaty do ochrony twarzy, lecznicze lub 
medyczne preparaty do ochrony włosów, lecznicze lub me-
dyczne preparaty do pielęgnacji, lecznicze lub medyczne 
preparaty do pielęgnacji ciała, lecznicze lub medyczne pre-
paraty do pielęgnacji rąk, lecznicze lub medyczne preparaty 
do pielęgnacji twarzy, lecznicze lub medyczne preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze lub medyczne preparaty 
do stosowania przed opalaniem, lecznicze lub medyczne 
preparaty do stosowania podczas opalania, lecznicze lub 
medyczne preparaty do stosowania po opalaniu, lecznicze 
lub medyczne preparaty do stosowania po wystawieniu 
na działanie promieni słonecznych, lecznicze lub medyczne 
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej.

(210) 483153 (220) 2018 03 06
(731) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) DAX Sun

(531) 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmety-
ki dla zwierząt, odżywki do włosów, preparaty do styliza-
cji włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory 
do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, la-
kiery do włosów, szampony, suche szampony, szampony dla 
zwierząt domowych, farby do włosów, pianki kosmetyczne, 
kosmetyki upiększające, brokat do użytku jako kosmetyk, ko-
smetyki do ust, szminki, pomadki do ust, błyszczyki do ust, 
kredki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki 
[kredki] kosmetyczne, róże do policzków, bronzery, prepara-
ty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, odżywki do rzęs, ey-
elinery, korektory kosmetyczne, cienie do powiek, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kre-
my kosmetyczne do ciała, kremy kosmetyczne do rąk, kremy 
kosmetyczne do twarzy, kremy wybielające do skóry, toniki 
kosmetyczne, pasty do zębów, środki do czyszczenia zębów, 
żele do wybielania zębów, paski do wybielania zębów, my-
dła, mydła przeciwpotowe, mydła w płynie, perfumy, środki 
perfumeryjne, piżmo [perfumeria], perfumowane wody toa-
letowe, olejki kosmetyczne, olejki eteryczne, olejki mineralne, 
olejki do ciała, olejki do rąk, olejki do twarzy, olejki do wło-
sów, esencje eteryczne, woda kolońska, antyperspiranty 
[środki przeciwpotne], farby do brody, kosmetyki do brwi, 
ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, płatki oczyszczające nasączone ko-
smetykami, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pre-
paraty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depi-
lacji, dezodoranty, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno 
zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, 
preparaty do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów in-
nych niż lecznicze, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, 
olejkami lub barwnikami, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, masła, 
kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do rąk, masła, kremy, 
emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, peelingi do skó-
ry, peelingi do ciała, peelingi do twarzy, peelingi do rąk, 
płyny do pielęgnacji ciała, płyny do pielęgnacji rąk, płyny 
do pielęgnacji twarzy, płyny do pielęgnacji włosów, oliwka 
do ciała, oliwka do rąk, oliwka do twarzy, oliwki do włosów, 
kleje do przymocowywania sztucznych włosów, maseczki 
kosmetyczne, maski kosmetyczne do ciała, maski kosme-
tyczne do rąk, maski kosmetyczne do twarzy, maski kosme-
tyczne do włosów, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, preparaty kosme-
tyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, 
środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji pa-
znokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, 
sztuczne rzęsy, lotiony do celów kosmetycznych, preparaty 
do makijażu, puder do makijażu, bibułki z pudrem do twa-
rzy, podkłady kosmetyczne do twarzy, fluidy do makijażu, 
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, serum 
do ciała, serum do rąk, serum do twarzy, serum do włosów, 
odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do ce-
lów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów 
kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki 
zapachowe], preparaty kosmetyczne do wyszczuplania, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki brą-
zująco-opalizujące, kosmetyki do samoopalania, preparaty 
do opalania, preparaty przyspieszające opalanie, preparaty 
przyspieszające powstawanie opalenizny, preparaty blo-
kujące promieniowanie słoneczne, preparaty po opalaniu, 
mgiełki do ciała, rajstopy w sprayu, preparaty kąpielowe 
do celów higienicznych, preparaty do czyszczenia protez 
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zębowych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów ko-
smetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do ce-
lów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utlenio-
na do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] 
do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów 
medycznych, preparaty toaletowe, 5 preparaty kosmetycz-
ne do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne dla celów 
medycznych, przeparty kosmetyczne do celów leczniczych 
lub medycznych w postaci: balsamów, kremów, maści, żeli, 
płynów, sprayu, emulsji, mleczka, olejków, lecznicze lub me-
dyczne: balsamy, kremy, maści, żele, płyny, spraye, emulsje, 
mleczka, olejki, mydła lecznicze lub medyczne, szampony 
lecznicze lub medyczne, lecznicze lub medyczne prepara-
ty toaletowe, lecznicze lub medyczne preparaty ochronne, 
lecznicze lub medyczne preparaty do ochrony ciała, lecz-
nicze lub medyczne preparaty do ochrony rąk, lecznicze 
lub medyczne preparaty do ochrony twarzy, lecznicze lub 
medyczne preparaty do ochrony włosów, lecznicze lub me-
dyczne preparaty do pielęgnacji, lecznicze lub medyczne 
preparaty do pielęgnacji ciała, lecznicze lub medyczne pre-
paraty do pielęgnacji rąk, lecznicze lub medyczne preparaty 
do pielęgnacji twarzy, lecznicze lub medyczne preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze lub medyczne preparaty 
do stosowania przed opalaniem, lecznicze lub medyczne 
preparaty do stosowania podczas opalania, lecznicze lub 
medyczne preparaty do stosowania po opalaniu, lecznicze 
lub medyczne preparaty do stosowania po wystawieniu 
na działanie promieni słonecznych, lecznicze lub medyczne 
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej.

(210) 483176 (220) 2018 03 06
(731) LE REGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) isaan
(510), (511) 16 papier, karton, afisze, plakaty, afisze, plakaty 
z papieru lub kartonu, bloczki do pisania, broszury, chorą-
giewki papierowe, formularze (blankiety, druki), kalendarze, 
kalendarze z kartkami do zrywania, katalogi, koperty, ma-
teriały drukowane, materiały piśmienne, naklejki adresowe, 
notatniki, notesy podręczne, pióra wieczne, ołówki, zesta-
wy przyborów do pisania, szyldy z papieru lub z kartonu, 
teczki kartonowe, skoroszyty (artykuły biurowe), 41  usługi 
związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, informacja 
o imprezach rozrywkowych, usługi kasyn, usługi klubowe 
z zakresu rozrywki lub nauczania, informacja o rekreacji, usłu-
gi związane z organizacją imprez karaoke, organizowanie 
i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, szkoleń, nocne 
kluby, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia 
warsztatów, szkoleń, konferencji, koncertów, kongresów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie przyjęć, 
organizowanie spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny 
kultury lub edukacji, organizacja pokazów mody w celach 
rozrywkowych, realizacja spektakli, rozrywka, widowiska, 
organizowanie zawodów sportowych, 43 usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, bary 
szybkiej obsługi (snack-bary), bary sushi, hotele, kafeterie, 
kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje, wynajmowanie po-
mieszczeń na pobyt czasowy, stołówki, usługi barowe.

(210) 483235 (220) 2018 03 26
(731) SANECHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) SaneChem

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemiczne środki dla przemysłu: środki my-
jące i myjąco-dezynfekcyjne o odczynie alkalicznym, kwa-
śnym oraz obojętnym przeznaczone dla przemysłu spo-
żywczego, chemiczne środki dla rolnictwa: środki myjące 
i myjąco-dezynfekcyjne o odczynie alkalicznym, kwaśnym 
oraz obojętnym przeznaczone dla mleczami i gospodarstw 
hodowlanych, 3 mydła: mydła w płynie dezynfekujące, my-
dła w płynie zapachowe, mydła w płynie bezzapachowe, 
5 środki dezynfekcyjne do celów higienicznych: preparat 
do dezynfekcji rąk, środki bakteriobójcze: preparaty do de-
zynfekcji maszyn, urządzeń i pomieszczeń produkcyjnych 
w przemyśle spożywczym.

(210) 483273 (220) 2018 03 09
(731) TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki
(540) „TARCZYŃSKI”. „Zdaniem wielu, najlepsze mięsne 

przekąski na świecie”
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso konserwowane, bef-
sztyk z siekanej wołowiny (hamburger), burgery, burgery 
mięsne, bekon, chorizo [kiełbasa hiszpańska], cielęcina, drób, 
dziczyzna, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, frankfur-
terki, flaki, golonka, galaretki mięsne, hamburgery, hummus, 
kiełbasy, kaszanka, kiełbasa pepperoni, kiełbaski do hot do-
gów, kiełbasy wędzone, surowe kiełbasy, kiełbaski w cieście, 
konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, konserwy mię-
sne, mięsne nadzienia do ciast, mięso pokrojone w plastry, 
mortadela, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasztety, 
pasztet z wątróbki, salami, szaszłyki, szynka, szynka surowa 
podsuszana [prosciutto], kiełbaski wegetariańskie, krokiety, 
konserwy, marynaty, przekąski na bazie orzechów, przeką-
ski na bazie soi, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie 
tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, 
pulpety [żywność], przeciery warzywne, sałatki warzywne, 
skwarki, smalec, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 
tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, 
tofu, ryby, potrawy rybne, gotowe dania składające się głów-
nie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z substytu-
tów mięsa, 30 cheeseburgery, ciasto kruche z szynką, ciasta 
zawierające mięso, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, 
drób w cieście, dziczyzna w cieście, gotowy lunch w pudełku 
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, 
hot dogi (gotowe), kanapki, kanapki z hamburgerem, kanapki 
z frankfurterkami, kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem, 
kanapki zawierające kurczaka, kanapki zawierające mieloną 
wołowinę, mięso w cieście [gotowe], mięso z warzywami 
w cieście [pot piej, mięso zapiekane w cieście, muesli, mro-
żone paszteciki z mięsem i warzywami, naleśniki, paszteciki, 
puddingi, pierożki ravioli, pielmieni [pierogi z nadzieniem 
mięsnym], pizza, sajgonki, sushi, zapakowane zestawy obia-
dowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb 
lub warzyw, zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, przy-
prawy, glazury do szynki, pesto [sos].
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(210) 483318 (220) 2018 03 09
(731) GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) givt

(531) 29.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 01.15.24, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.17

(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie 
planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, 
usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usłu-
gi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej, przygotowywanie dokumentów związanych 
z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i systematyzacja 
danych związanych z działalnością gospodarczą, pozyski-
wanie i dostarczanie informacji dotyczących działalności 
gospodarczej, rachunkowości, księgowości i podatków, po-
zyskiwanie i dostarczanie informacji biznesowych i handlo-
wych, informacji marketingowych, informacji o zatrudnieniu, 
marketing finansowy, audyt, audyt przedsiębiorstw, przy-
gotowywanie sprawozdań i bilansów finansowych, analizy 
i badania dotyczące działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, analizy i badania 
rynkowe, analiza danych biznesowych, analizy w zakresie 
marketingu, analizy kosztów, analizy cen, usługi wyceny 
działalności gospodarczej, usługi w zakresie wywiadu go-
spodarczego, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi 
przetwarzania danych do celów administracyjnych, usługi 
konsultingowe i doradcze w zakresie fuzji, podziału, naby-
wania i zbywania przedsiębiorstw, usługi podatkowe, usłu-
gi w zakresie rachunkowości i księgowości, usługi księgowe 
związane ze ściąganiem należności, usługi księgowe w za-
kresie funduszy emerytalnych, sporządzanie dokumentów 
dotyczących opodatkowania, usługi doradcze, konsultacyj-
ne i pomoc w zakresie rachunkowości, księgowości, podat-
ków i płac, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne 
na rzecz osób trzecich, doradztwo, konsultacje, pomoc i in-
formacje w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi 
w zakresie promowania działalności społecznej, kulturalnej, 
naukowej i oświatowej, wynajmowanie miejsc na umieszcza-
nie ogłoszeń i reklam, publikowanie tekstów reklamowych, 
usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, usługi aktu-
alizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach 
danych, usługi wyszukiwania informacji w komputerowych 
bazach danych, 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe, 
pośrednictwo finansowe, usługi udzielania pożyczek i kredy-
tów, usługi leasingowe, pośrednictwo w zakresie pożyczek 
i kredytów, usługi w zakresie nabycia i przeniesienia roszczeń 
pieniężnych, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpie-
czeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, gwarancje, eks-
pertyzy i oceny ubezpieczeniowe, obsługa roszczeń z tytułu 
ubezpieczeń, administrowanie roszczeniami ubezpieczenio-
wymi, ocena w zakresie roszczeń ubezpieczeniowych, usługi 
w zakresie wyceny, regulowania, rozliczania i zaspokajania 
roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie ryzykiem finan-
sowym, ubezpieczeniowym, zarządzanie stratami finanso-
wymi, ubezpieczeniowymi, usługi w zakresie szacowania 
strat, ocena strat ubezpieczeniowych, likwidacja szkód z ty-
tułu ubezpieczenia innego niż na życie, planowanie finan-
sowe w zakresie ubezpieczeń i emerytur, administrowanie 
i zarządzanie planami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi, 

fundusze emerytalne, monitorowanie funduszy emerytal-
nych, powiernictwo emerytalne, powiernictwo w zakresie 
funduszy emerytalnych, usługi inwestycyjne, doradztwo 
inwestycyjne, pośrednictwo inwestycyjne, fundusze inwe-
stycyjne, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, wy-
ceny i analizy finansowe i inwestycyjne, doradztwo w zakre-
sie finansów, inwestycji, podatków, ubezpieczeń i emerytur, 
usługi związane z podatkami (nie księgowość), planowanie 
finansów w zakresie podatków, konsultacje podatkowe 
(nie dotyczy prowadzenia rachunków), usługi w zakresie 
windykacji należności i odzyskiwania długów, elektroniczne 
usługi windykacji należności, faktoring, faktoring długów, 
reasekuracja, usługi agencji windykacji należności, usługi 
doradcze, konsultacyjne, informacyjne i pomoc w zakresie 
wszystkich wyżej wymienionych usług, 41 usługi w zakresie 
edukacji i nauczania, edukacja prawna, nauczanie prawa, do-
radztwo w zakresie nauczania, edukacji i doskonalenia zawo-
dowego, usługi informacyjne dotyczące edukacji, nauczania 
i doskonalenia zawodowego, coaching, usługi w zakresie 
organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, seminariów, 
wykładów, warsztatów, sympozjów, konferencji, kongresów 
i warsztatów z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachun-
kowości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, 
marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, or-
ganizowanie konkursów w celach edukacyjnych i rozryw-
kowych, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, 
usługi w zakresie publikowania i wydawania czasopism, ma-
gazynów, periodyków i publikacji z zakresu prawa, ekonomii, 
finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, ubez-
pieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospodarczej, 
nieruchomości, usługi w zakresie przygotowywania prezen-
tacji do celów edukacyjnych, szkoleniowych i kulturalnych, 
45 usługi prawne, doradztwo prawne, opiniowanie i eksper-
tyzy z zakresu prawa, porady prawne, wyszukiwanie, kom-
pilacja i dostarczanie informacji prawnych, opracowywanie 
ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi w zakresie badań 
prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne w zakresie 
ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, 
ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospo-
darczej, nieruchomości, usługi pomocy w sprawach  spor-
nych, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi 
w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie dochodze-
nia roszczeń ubezpieczeniowych, usługi prawne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

(210) 483339 (220) 2018 03 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) NIE BĄDŹ CZARNYM CHARAKTEREM!

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17, 26.01.14, 
04.05.21

(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre-
paraty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryj-
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ne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i an-
typerspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielę-
gnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów me-
dycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele 
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.

(210) 483341 (220) 2018 03 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) POCIŚNIJ PRYSZCZOM!

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.01.14, 04.05.21
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre-
paraty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryj-
ne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i an-
typerspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielę-
gnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów me-
dycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele 
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.

(210) 483372 (220) 2018 03 12
(731) EXNER KATARZYNA GABINET LECZZENIA STÓP, 

Warszawa
(540) Exner

(531) 02.09.19, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi podologa, usługi pielęgnacji stóp, me-
dyczna pielęgnacja stóp, usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, usługi doradcze dotyczące problemów medycz-
nych ze stopami, usługi fizjoterapii, konsultacje fizjoterapeu-
tyczne, usługi fizykoterapii, terapia zajęciowa i rehabilitacja 
stóp, opracowywanie indywidualnych programów rehabi-
litacji stóp, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, do-
pasowywanie wkładek ortopedycznych do obuwia, usługi 
doradztwa on-line w zakresie pielęgnacji stóp, usługi kosme-

tyczne, usługi w zakresie pielęgnacji urody, usługi manicure 
i pedicure, usługi w zakresie pielęgnacji paznokci rąk, usługi 
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu.

(210) 483428 (220) 2018 03 13
(731) KOŁACZYŃSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) CATHBOOK
(510), (511) 35 reklamy on-line, 36 organizacja zbiórek 
na cele religijne, 41 edukacja religijna, usługi edukacji religij-
nej, usługi edukacyjne dotyczące religii, usługi edukacyjne 
dotyczące rozwoju religijnego, kursy szkoleniowe dotyczą-
ce zagadnień religijnych, 45 usługi randkowe przez Internet, 
usługi internetowe w zakresie umawiania się na randki, swa-
tania i poznawania osób, udostępnianie informacji o religii.

(210) 483459 (220) 2018 03 13
(731) CZERNEK KATARZYNA, CZERNEK JERZY OLSEN 

SPÓŁKA CYWILNA, Grójec
(540) ANONYMOUS TOBACCO

(531) 04.05.21, 26.04.01, 26.04.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 
27.05.17, 27.05.24

(510), (511) 34 fajki, fajka wodna, tabaka, papierosy, tytoń, 
tytoń fajkowy, materiały dla palących, gilzy papierosowe, 
bibułki papierosowe, filtry do papierosów, akcesoria dla pa-
laczy, akcesoria do fajki wodnej, węgiel zapalający do fajki 
wodnej, zapałki.

(210) 483463 (220) 2018 03 13
(731) BIOKINETICA SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) PRZYJAZNE BADANIA KLINICZNE

(531) 02.09.23, 29.01.14, 21.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 
27.05.09, 27.05.17, 29.01.14

(510), (511) 41 publikowanie tekstów w dziedzinie badań 
medycznych i farmakologicznych, publikowanie wyników 
prób klinicznych dotyczących preparatów farmaceutycz-
nych, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, 
usługi organizowania konferencji i sympozjów w dziedzinie 
zdrowia, nauk medycznych, produktów farmaceutycznych, 
organizacja seminariów, grup roboczych, grup badaw-
czych w dziedzinie medycyny, informacja o ww. usługach, 
42 usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, 
testowanie środków farmaceutycznych, kontrola środków 
farmaceutycznych, prace badawczo-rozwojowe w dziedzi-
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nie farmakologii i biotechnologii, usługi w zakresie oceniania 
skuteczności środków farmaceutycznych, próby kliniczne, 
badania kliniczne, usługi laboratoryjne, analizy chemiczne, 
badania dotyczące leków, badania biologiczne, medyczne 
badania naukowe, doradztwo w dziedzinie badań farma-
ceutycznych, udzielanie informacji na temat badań me-
dycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań 
klinicznych, 44 badania medyczne, badanie leków w celach 
medycznych, dostarczanie informacji medycznych na temat 
preparatów farmaceutycznych do leczenia ludzi.

(210) 483481 (220) 2018 03 14
(731) TEXPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) siliconwoonerf

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wy-
najmu nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości, 
zarządzanie nieruchomościami, wynajem powierzchni biuro-
wej, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości.

(210) 483499 (220) 2018 03 14
(731) WIECZOREK PIOTR KORATEX, Łódź
(540) Habe

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 środki i substancje stosowane w praniu, środ-
ki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my-
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny 
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.

(210) 483534 (220) 2018 03 15
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) Konto z Lwem Mobilne

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie za-
rządzania i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm 
i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlo-

we, wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy efektywności, 
badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów, badania 
i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i syste-
matyzacja informacji w komputerowych bazach danych, 
skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, 36 operacje 
bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim 
przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo fi-
nansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa 
kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, 
kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, 
pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer 
elektroniczny środków finansowych, 42 administrowanie 
stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, analizy systemów 
komputerowych, instalowanie oprogramowania kompu-
terowego, obsługiwanie baz danych dla klientów i poten-
cjalnych klientów banku dostępnych przez Internet, pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta do-
stępnych przez Internet.

(210) 483535 (220) 2018 03 15
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) Konto z Lwem Mobi

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i prze-
jęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny 
przedsiębiorstw, ekspertyzy efektywności, badania i zapyta-
nia biznesowe, analizy kosztów, badania i analizy marketin-
gowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji 
w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane 
zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe 
z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart kre-
dytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, infor-
macje bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredyto-
wych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, 
operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje 
finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, 
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), 
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy 
systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania 
komputerowego, obsługiwanie baz danych dla klientów 
i potencjalnych klientów banku dostępnych przez Internet, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostęp-
nych przez Internet.

(210) 483545 (220) 2018 03 15
(731) CAMPIÓ FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) BIAŁE KOKOSOWE
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(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki z kokosem, 29 kokos przetworzony, 
przekąski na bazie kokosu, mleko kokosowe, olej kokosowy, 
masło kokosowe, chipsy kokosowe, prażynki kokosowe, musli 
kokosowe, wafle kokosowe, płatki kokosowe, napoje na ba-
zie mleka kokosowego, 30 słodycze z kokosem, 31 kokosy 
nie przetworzone, orzechy kokosowe, 32 napoje kokosowe.

(210) 483583 (220) 2018 03 15
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Pożyczka Przekorzystna Banku Pekao S.A.
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debe-
towe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne 
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, 
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki 
obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elek-
troniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt 
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura 
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart banko-
wych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat 
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortują-
ce i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, ter-
minale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy 
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne ma-
szyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, 
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub 
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania 
transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputero-
we, oprogramowanie komputerowe wspomagające świad-
czenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, 
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości 
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń 
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami 
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz da-
nych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, spo-
rządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i han-
dlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, 
usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi 
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej 
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościo-
wych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji sta-
tystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbio-
rami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, usługi systematy-
zacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych ba-
zach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, 
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usłu-
gi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, 
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi 
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat termi-
nowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadza-
nia rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych 
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usłu-

gi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń 
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi 
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami 
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, 
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarzą-
dzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościo-
wych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie 
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfero-
wych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościo-
wych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy 
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, 
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji pa-
pierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmo-
wania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów 
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, 
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi fi-
nansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi 
planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami 
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie 
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, 
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wyda-
wania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, 
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, 
leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finan-
sowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, 
udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredy-
tami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring 
eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, fakto-
ring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania ter-
minowych operacji finansowych, organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpie-
czenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, 
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmo-
wania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradz-
two w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszyst-
kich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 
38 usługi telekomunikacyjne, usługi przesyłania informacji, 
usługi przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwięko-
wej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz 
udostępniania łączności do przesyłania takiej informacji 
poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, urzą-
dzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, usługi 
udostępniania połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi rozpowszechnia-
nia ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicz-
nych, usługi udostępniania platformy internetowej używanej 
do wykonywania operacji finansowych i bankowych oraz 
prezentowania informacji.

(210) 483585 (220) 2018 03 15
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Pożyczka Przekorzystna
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debe-
towe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne 
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, 
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki 
obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elek-
troniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt 
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura 
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart banko-
wych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat 
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortu-
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jące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, 
terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, mecha-
nizmy na monety do automatów sprzedających, elektro-
niczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, 
kasy sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, termina-
le do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, 
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe 
wspomagające świadczenie usług bankowych, finanso-
wych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe 
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie 
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym 
współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania 
do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do trans-
misji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie, usługi 
księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta, 
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, pro-
gnozy i analizy ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz 
ekonomicznych, reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multi-
medialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamo-
wego, usługi obsługi programów lojalnościowych i progra-
mów promocyjnych, analizy kosztów, usługi pozyskiwania, 
opracowywania i udostępniania informacji o działalności 
gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami da-
nych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, 
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach 
danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, in-
formacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usłu-
gi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, 
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi 
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat termi-
nowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadza-
nia rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych 
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, 
usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach kra-
jowych i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania 
poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, 
usługi giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót to-
warami giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizo-
wych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, 
zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów war-
tościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie 
kont depozytowych papierów wartościowych, gwaranto-
wanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji trans-
ferowych świadczone na rzecz emitentów papierów war-
tościowych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, 
analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośred-
nictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie 
emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi 
przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów 
i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek 
sejfowych, obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, 
usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze emery-
talne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia 
inwestycjami emerytalnymi, usługi świadczeń emerytal-
nych, zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami 

inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powier-
nicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi 
kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze 
i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwesty-
cyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie 
leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), 
bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecznych, 
administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakre-
sie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, 
faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych, 
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, 
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsoro-
wanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie 
bankowości hipotecznej, usługi w zakresie majątku nieru-
chomego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nie-
ruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich 
ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym 
prezentowana w Internecie, 38 usługi telekomunikacyjne, 
usługi przesyłania informacji, usługi przesyłania informacji 
tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w for-
mie zapisu elektronicznego oraz udostępniania łączności 
do przesyłania takiej informacji poprzez terminale kompu-
terowe, sieci światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne 
oraz urządzenia satelitarne, usługi udostępniania połączenia 
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem teleko-
munikacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicz-
nych oraz informacji elektronicznych, usługi udostępniania 
platformy internetowej używanej do wykonywania operacji 
finansowych i bankowych oraz prezentowania informacji.

(210) 483593 (220) 2018 03 15
(731) CHILMON WŁADYSŁAW JAN TŁUMACZENIA 

I SZKOLENIA, Warszawa
(540) #PozytywnyPatriotyzm

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 koszulki z nadrukami, kurtki, bluzy, bluzy 
z kapturem, bluzy polarowe, bluzy dresowe.

(210) 483607 (220) 2018 03 15
(731) KUNDERA-RUSZCZAK EMILIA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE  
PROM-EDCO, Kielce

(540) EDCO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 odkamieniacze do użytku przemysłowego, 
odkamieniacze inne niż do użytku domowego, 3 odkamie-
niacze do użytku domowego, preparaty do udrażniania rur, 
produkty do udrażniania odpływów i zlewów, detergenty 
w stanie stałym o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania 
rur kanalizacyjnych, środki czyszczące, substancje czyszczą-
ce do użytku domowego.
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(210) 483617 (220) 2018 03 16
(731) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) TRZY KORONY BROWAR NOWOSĄDECKI

(531) 06.01.04, 05.11.15, 26.07.09, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, substytuty 
piwa, korzenne piwa, piwo pszeniczne, mineralizowane 
piwa, piwo rzemieślnicze, piwo słodowe, imitacja piwa, 
piwa smakowe, brzeczka piwna, piwo i produkty piwo-
warskie, piwo pełne jasne, wino jęczmienne [piwo], czar-
ne piwo [piwo ze słodu palonego], napoje bezalkoholowe 
o smaku piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), piwa o małej 
zawartości alkoholu, porter [rodzaj mocnego, ciemnego 
piwa], ekstrakty chmielu do produkcji piwa, stout [rodzaj 
mocnego, ciemnego piwa], ale [rodzaj piwa angielskiego], 
drinki na bazie piwa, napoje na bazie piwa, piwo jasne typu 
ale, piwo o smaku kawy, piwo typu saison, shandy [napój 
składający się z piwa i lemoniady], produkty piwowarskie, 
43 restauracje.

(210) 483619 (220) 2018 03 16
(731) PLENUS BOMBA SPÓŁKA JAWNA, Lubenia
(540) Perwir
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenie 
zębów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe 
do pomieszczeń, proszki do prania, płyny do prania, płyny 
do płukania.

(210) 483630 (220) 2018 03 16
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) Konto z Lwem PRP
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie za-
rządzania i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm 
i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlo-
we, wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy efektywności, 
badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów, badania 
i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i syste-
matyzacja informacji w komputerowych bazach danych, 
skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, 36 operacje 
bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim 
przez internet, emisja kart kredytowych, doradztwo fi-
nansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa 
kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, 
kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, 
pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer 
elektroniczny środków finansowych, 42 administrowanie 
stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie 

oprogramowania komputerowego, analizy systemów 
komputerowych, instalowanie oprogramowania kompu-
terowego, obsługiwanie baz danych dla klientów i poten-
cjalnych klientów banku dostępnych przez Internet, pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta do-
stępnych przez Internet.

(210) 483644 (220) 2018 03 16
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Acatar ACTI-TABS

(531) 26.04.03, 26.04.05, 26.04.22, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04, 
29.01.14

(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-
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, kosme-
tyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opa-
trunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, 
środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne 
preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, prepa-
raty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeu-
tyczne plastry.
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(210) 483647 (220) 2018 03 16
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Acatar CONTROL

(531) 26.04.03, 26.04.05, 26.04.22, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04, 
29.01.14

(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 lecznicze, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instru-
menty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne 
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 483650 (220) 2018 03 16
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Acatar ZATOKI

(531) 26.04.03, 26.04.05, 26.04.22, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.05, 
29.01.14

(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 dietetyczne, 
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produk-
ty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały 
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje 
lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby 
medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież 
medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające 
poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 483657 (220) 2018 03 16
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Pelavo. Masz moc w sobie.
(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 
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do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i in-
strumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedycz-
ne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 483659 (220) 2018 03 16
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) PELAVO

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14
(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 lecznicze, napary lecznicze, leki 
wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instru-
menty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne 
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 483661 (220) 2018 03 16
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) extra comfort XENNA

(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.02.16, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.15, 
25.01.13, 25.01.15

(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 dietetyczne, 
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produk-
ty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały 
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje 
lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby 
medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież 
medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające 
poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 483662 (220) 2018 03 16
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) extra comfort XENNA

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(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 dietetyczne, 
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produk-
ty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, 
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne 
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do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały 
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje 
lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby 
medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież 
medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające 
poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 483664 (220) 2018 03 17
(731) SLAVICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) TIME OUT
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji i stylizacji 
włosów, szampony, odżywki, lakiery, pianki, suche szampo-
ny, żele, gumy stylizujące, 35 usługi sprzedaży: kosmetyków, 
kosmetyków do pielęgnacji i stylizacji włosów, szamponów, 
odżywek, lakierów, pianek, suchych szamponów, żeli, gum 
stylizujących.

(210) 483668 (220) 2018 03 19
(731) PAWLUĆ ADAM CORPORATE LAW ADVISERS,  

Gorzów Wielkopolski
(540) CORPORATE LAW ADVISERS

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.01, 03.07.19
(510), (511) 45 doradztwo i porady prawne, usługi prawne, 
usługi w zakresie pomocy prawnej, badania prawne, spo-
rządzanie ekspertyz prawnych, udzielanie opinii prawnych 
przez ekspertów.

(210) 483671 (220) 2018 03 19
(731) KOPACZ MAGDALENA CENTRUM JĘZYKOWE KONIK, 

Głogów
(540) CENTRUM JĘZYKOWE KONIK
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, 
administrowanie i zarządzanie działalnością  gospodarczą, 
adresowanie kopert, agencje pośrednictwa pracy, agencje 
zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego, aktuali-
zacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodar-
czej w komputerowej bazie danych, aktualizowanie informa-
cji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza cen, 
analiza danych biznesowych, analiza danych i statystyk doty-
czących badań rynkowych, analiza odbioru reklamy, analiza 
pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych 
wymagań względem tego pracownika, analiza reakcji na re-
klamę i badania rynkowe, analiza trendów biznesowych, 
analiza trendów marketingowych, analiza w zakresie marke-
tingu, analizowanie reakcji konsumentów, analizy badań ryn-
kowych, analizy biznesowe rynków, analizy danych badań 
rynkowych, analizy ekonomiczne do celów działalności go-
spodarczej, analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie mar-

ketingu, analizy w zakresie reklamy, archiwizacja dokumen-
tów lub taśm magnetycznych [usługi biurowe], badania 
dotyczące działalności gospodarczej, badania i pozyskiwa-
nie informacji o działalności gospodarczej, badania informa-
cji dotyczących działalności gospodarczej, badania konsu-
menckie, badania w zakresie public relations, badania 
w zakresie reklamy, biura pośrednictwa pracy, dobór perso-
nelu [dla osób trzecich], dokonywanie uzgodnień w zakresie 
reklam), doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, 
doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo doty-
czące reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy, do-
radztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospo-
darczej, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo 
i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonal-
ne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo reklamo-
we i marketingowe, doradztwo w dziedzinie public relations, 
doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradztwo 
w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie public 
relations, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradz-
two w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, do-
radztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania sta-
nowisk, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące 
rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie zasobów ludz-
kich, doradztwo w zakresie zatrudnienia, doradztwo w za-
kresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, doradztwo 
zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), do-
starczanie biznesowych informacji marketingowych, dostar-
czanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, 
dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowni-
ków, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie 
informacji marketingowej, dostarczanie informacji marketin-
gowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarcza-
nie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej, dostarczanie informacji na temat 
rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
dostarczanie informacji o zatrudnieniu, dostarczanie infor-
macji w zakresie rekrutacji pracowników, dystrybucja broszur 
reklamowych, dostarczanie informacji w zakresie usług relo-
kacji pracowników, dystrybucja drukowanych materiałów 
reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowa-
nych, próbek], dystrybucja materiałów reklamowych drogą 
pocztową, dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych na ulicy, dystrybucja materiałów reklamowych, dystry-
bucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja ulotek, 
broszur, druków i próbek do celów reklamowych, dystrybu-
cja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, elektroniczne przetwa-
rzanie zamówień, fakturowanie, fotokopiowanie, gromadze-
nie danych, gromadzenie danych (dla osób trzecich], groma-
dzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych 
bazach danych, gromadzenie informacji dla firm, gromadze-
nie informacji dotyczących badań rynku, gromadzenie infor-
macji handlowych, gromadzenie informacji handlowej, gro-
madzenie informacji na temat personelu, gromadzenie 
informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie informa-
cji w zakresie badań rynkowych, gromadzenie informacji 
w rejestrach komputerowych, gromadzenie informacji z ba-
dań rynkowych, gromadzenie informacji związanych z rekla-
mą, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
[punkty informacji konsumenckiej], informacja handlowa, 
informacja handlowa [działalność gospodarcza], informacja 
handlowa wspomagana komputerowo, informacja i badania 
w zakresie działalności gospodarczej, informacja lub badania 
w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, informa-
cja marketingowa, informacja o działalności gospodarczej 
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i informacja handlowa, informacja o działalności gospodar-
czej, informacja w sprawach działalności gospodarczych, 
kompilacja informacji do komputerowych baz danych, kom-
pilacja informacji w komputerowych bazach danych, kompi-
lacja komputerowych baz danych, kompilacja list adreso-
wych, kompilacja list adresowych dla przesyłek reklamowych, 
kompilacja list potencjalnych klientów, kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja 
reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą,  pozyski-
wanie danych do komputerowych bazy danych, komputero-
we przetwarzanie danych, komputerowe sporządzanie listy 
płac, komputerowe zarządzanie bazami danych, komputero-
we zarządzanie plikami, konsultacje dotyczące wyboru per-
sonelu, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, kon-
sultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością 
gospodarczą w dziedzinie zarządzania personelem, konsul-
tacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością go-
spodarczą, w tym zarządzania personelem, konsultacje w za-
kresie rekrutacji personelu, konsultacje w zakresie zatrudnienia, 
kopiowanie akt [papier], kopiowanie dokumentów na rzecz 
osób trzecich, kopiowanie zapisów [papier], kserografia, le-
asing pracowniczy, marketing bezpośredni, marketing doty-
czący promocji, marketing internetowy, marketing referen-
cyjny, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług 
na rzecz innych, marketing ukierunkowany, nadzór nad dzia-
łalnością gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem działalno-
ścią gospodarczą, negocjowanie kontraktów reklamowych, 
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obrób-
ka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, ocena 
możliwości dla działalności gospodarczej, ocena możliwości 
w zakresie działalności gospodarczej, ocena potrzeb perso-
nelu, ocena skutków wywieranych przez działania reklamo-
we na odbiorców, ocena statystyczna danych marketingo-
wych, oceny szacunkowe do celów marketingowych, 
ogłoszenia drobne, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji 
personelu, opracowywanie ankiet marketingowych, opraco-
wywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie informacji 
o firmie, opracowywanie informacji handlowych, opracowy-
wanie życiorysów dla osób trzecich, organizacja działalności 
gospodarczej, organizowanie losowania nagród w celach 
reklamowych, organizowanie usług wynikających z umów 
z osobami trzecimi [handel], rozlepianie plakatów reklamo-
wych, planowanie działalności gospodarczej, planowanie 
spotkań biznesowych, planowanie strategiczne dla działal-
ności gospodarczej, planowanie strategii marketingowych, 
planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, planowanie wykorzystania personelu, pomoc i doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, pomoc, 
usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem 
biznesowym, pomoc w organizowaniu działalności gospo-
darczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
pomoc w sporządzaniu listy płac, pomoc w zakresie działal-
ności gospodarczej, pomoc w zakresie rekrutacji personelu 
i obsadzania stanowisk, pomoc w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu, pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu 
personelem, porady i informacje dotyczące zarządzania 
przedsiębiorstwami, porady, pytania i informacje dotyczące 
działalności gospodarczej, porady w zakresie działalności go-
spodarczej, porady w zakresie marketingu, biura pośrednic-
twa pracy, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób 
trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospo-
darczych, pośrednictwo w zakresie reklamy, pośrednictwo 
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, po-
średniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób 

trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz osób trzecich, potwierdzanie umówionych spotkań 
dla osób trzecich, powielanie dokumentów, powielanie do-
kumentów [usługi fotokopiowania dokumentów], powiela-
nie [kopiowanie] dokumentów, powielanie rysunków, pozy-
skiwanie umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie umów 
na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, prace biurowe, 
kolportaż próbek, produkcja materiałów reklamowych i re-
klam, produkcja materiałów reklamowych, produkcja reklam, 
profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, 
projektowanie broszur reklamowych, projektowanie mate-
riałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, 
promowanie [reklama] działalności gospodarczej, prowadze-
nie badań w dziedzinie public relations, prowadzenie doku-
mentacji i rejestrów dotyczących chorób, na które zapadają 
pacjenci, prowadzenie rejestrów [dla osób trzecich], prowa-
dzenie rejestru informacji, prowadzenie rejestru pracowni-
ków [dla osób trzecich], przenoszenie personelu, przeprowa-
dzanie rozmów dla celów badań rynkowych, przesłuchiwanie 
wykonawców [rekrutacja personelu], przetwarzanie danych, 
przetwarzanie danych dla firm, przetwarzanie danych do ce-
lów administracyjnych, przetwarzanie danych w celu groma-
dzenia danych do celów działalności gospodarczej, przetwa-
rzanie danych z listy płac [dla osób trzecich], przetwarzanie 
wyników badań dotyczących działalności gospodarczej, 
przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących rekla-
mowanych towarów i usług, przydzielanie stanowisk dla pra-
cowników tymczasowych, przydzielanie stanowisk pracy, 
przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie listy 
płac, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowy-
wanie CV na rzecz innych, przygotowywanie dokumentów 
reklamowych, przygotowywanie dokumentów związanych 
z działalnością gospodarczą, przygotowywanie handlowych 
tekstów reklamowych, przygotowywanie i kompilacja rapor-
tów i informacji biznesowych i handlowych, przygotowywa-
nie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie list adreso-
wych, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji 
materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za po-
średnictwem poczty [inne niż sprzedaż], przygotowywanie 
materiałów reklamowych, przygotowywanie planów marketin-
gowych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności 
gospodarczej, przygotowywanie prezentacji w celach reklamo-
wych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie i umiesz-
czanie reklam na rzecz osób trzecich, przygotowywanie re-
klam prasowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, 
publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, publiko-
wanie druków do celów reklamowych, publikowanie druków 
do celów reklamowych w postaci elektronicznej, publikowa-
nie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie mate-
riałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych 
on-line, publikowanie tekstów reklamowych, rachunkowość, 
rachunkowość komputerowa, raporty i badania rynkowe, ra-
porty z analiz rynkowych, redagowanie tekstów reklamo-
wych, reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej 
odpowiedzi, reklama i marketing, reklama i usługi reklamo-
we, reklama korespondencyjna, rejestracja i transkrypcja za-
pisanych wiadomości, rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, skomputeryzowane usługi przetwarzania informa-
cji z zakresu działalności gospodarczej, skomputeryzowane 
usługi w zakresie badań rynkowych, skomputeryzowane 
usługi w zakresie zarządzania bazami danych, skomputery-
zowane usługi w zakresie informacji dotyczących działalno-
ści gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie skła-
dania zamówień on-line, skomputeryzowane wyszukiwanie 
informacji handlowych, skomputeryzowane zarządzanie 
działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich], skompu-
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teryzowane zarządzanie biurem, skomputeryzowane zarzą-
dzanie bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie da-
nymi, skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, 
sortowanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek pocztowych, 
spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, sporządzanie 
dokumentów, sporządzanie faktur, sporządzanie listy płac, 
sporządzanie listy płac [dla osób trzecich], sporządzanie ra-
portów biznesowych, sporządzanie raportów do celów mar-
ketingowych, świadczenie pomocy w zakresie działalności 
gospodarczej, świadczenie usług sekretarskich, świadczenie 
usług sekretarskich podczas tworzenia firmy, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, systematyzowa-
nie danych w komputerowych bazach danych, tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, telefoniczne 
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], tele-
marketing, transkrypcja, transkrypcja danych, transkrypcja 
wiadomości, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], two-
rzenie komputerowych baz danych, tworzenie list potencjal-
nych klientów, tworzenie tekstów reklamowych, tymczaso-
we wyznaczenie pracowników, tymczasowy przydział 
personelu, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostęp-
nianie informacji na temat działalności gospodarczej, udo-
stępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, 
również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub 
innych form przekazu danych, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, udostępnianie informacji biznesowych dla przed-
siębiorstw, udostępnianie informacji biznesowych w dzie-
dzinie mediów społecznościowych, udzielanie informacji 
biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci kompute-
rowych, udzielanie informacji dotyczących marketingu, 
udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością go-
spodarczą, udzielanie informacji związanych z reklamą, 
umieszczanie reklam, usługi administracyjne w zakresie relo-
kacji personelu, usługi agencji informacyjnej w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi agencji marketingowych, usłu-
gi agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu do branży 
elektronicznej, usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie 
zapewniania kadr do obsługi domów pokazowych, usługi 
agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracow-
ników biurowych, usługi agencji pośrednictwa pracy doty-
czące au pair, usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi 
agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, usługi 
agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania sekreta-
rek, usługi agencji pracy na rzecz personelu medycznego, 
usługi agencji pracy na rzecz personelu paramedycznego, 
usługi agencji reklamowych, usługi agencji w zakresie rekru-
tacji personelu, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie 
pracy tymczasowej, usługi biur pośrednictwa pracy w zakre-
sie personelu na stanowiska biurowe, usługi biur pośrednic-
twa pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi komputera, usługi 
biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzyczne-
go, usługi biur pośrednictwa pracy dla pielęgniarzy i pielę-
gniarek, usługi biur pośrednictwa pracy dla niań, usługi biura 
pośrednictwa pracy, usługi biurowe, usługi biurowe [admini-
strowanie], usługi biurowe w zakresie obsługi zapytań, usługi 
biurowe w zakresie organizowania spotkań, usługi doradcze 
dotyczące reklamy, usługi doradcze dotyczące zatrudnienia, 
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsultacyjne w za-
kresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, usługi dorad-
cze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, usługi 
doradcze pośrednictwa pracy, usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie za-
trudnienia, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczy, usługi doradcze w zakresie zarządzania 
personelem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 

gospodarczą, usługi doradztwa biznesowego, usługi do-
radztwa w zakresie obsadzania stanowisk, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne 
o działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie 
marketingu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospo-
darczej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowe-
go za pośrednictwem Internetu, usługi doradztwa w zakre-
sie public relations, usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie za-
rządzania biznesowego, usługi dotyczące rekrutacji kadry 
pracowniczej, usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry 
pracowniczej, usługi dystrybucji materiałów reklamowych 
bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty w celu 
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy 
klientów, usługi edycji tekstów, usługi fakturowania dla 
przedsiębiorstw, usługi informacyjne dotyczące stanowisk 
pracy i kariery zawodowej, usługi informacyjne dotyczące 
reklamy, usługi informacyjne dotyczące działalności gospo-
darczej, usługi informacyjne w zakresie przetwarzania da-
nych, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania 
personelem, usługi konsultacyjne w zakresie zatrudnienia 
dotyczące personelu zajmującego się przetwarzaniem da-
nych, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi 
konsultingowe dotyczące reklamy, usługi konsultingowe 
związane z personelem, usługi konsultingowe związane 
z zarządzaniem, usługi marketingowe, usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingu 
bezpośredniego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjąt-
kiem sprzedaży], usługi nawiązywania kontaktów zawodo-
wych, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi 
on-line z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, 
usługi planowania kariery, usługi planowania w celu badań 
marketingowych, usługi planowania w zakresie reklamy, 
usługi pośrednictwa w interesach, usługi promocji działalno-
ści gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, 
usługi promocyjne i reklamowe, usługi przetwarzania da-
nych, usługi przetwarzania danych on-line, usługi przetwa-
rzania danych w dziedzinie transportu, usługi przetwarzania 
danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi przetwarzania 
danych w dziedzinie listy płac, usługi przypominania o spo-
tkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi reje-
strowania pracowników, usługi reklamowe, usługi reklamo-
we i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi 
reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne przy 
wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe na rzecz in-
nych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi 
reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe 
za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych, usługi 
reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi 
reklamowe związane z rekrutacją personelu, usługi reklamy 
prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi rekrutacji per-
sonelu do sprzedaży i marketingu, usługi rekrutacyjne, usługi 
rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi sekreta-
riatu, usługi sekretarskie, usługi sekretarskie i biurowe, usługi 
sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi sekretarskie 
świadczone w biurze firmy, usługi sekretarskie w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi stenograficzne, usługi ste-
nograficzno-sekretarskie, usługi świadczone przez agencje 
pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania personelu me-
dycznego i pielęgniarskiego, usługi umawiania spotkań [pra-
ce biurowe], usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą, usługi w zakresie administracji biurowej [dla 
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osób trzecich], usługi w zakresie analiz dotyczących działal-
ności gospodarczej, usługi w zakresie analizy cen, usługi 
w zakresie fakturowania, usługi w zakresie headhuntingu 
[łowców talentów], usługi w zakresie obsadzania stanowisk 
pracy dla pomocy domowych, usługi w zakresie odbierania 
telefonów, usługi w zakresie odbierania telefonów i przeka-
zywania wiadomości,usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, 
usługi w zakresie pośrednictwa pracy, usługi w zakresie po-
wielania [kopiowania], usługi w zakresie prac biurowych, 
usługi w zakresie pracowników tymczasowych, usługi w za-
kresie przenoszenia pracowników, usługi w zakresie przepro-
wadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji perso-
nelu], usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, 
usługi w zakresie reklamy, w zakresie rekrutacji i przydzielania 
stanowisk pracy, usługi w zakresie rekrutacji personelu, usłu-
gi w zakresie relokacji pracowników, usługi w zakresie rozli-
czeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, usługi w za-
kresie sporządzania listy płac, usługi w zakresie tymczasowego 
przydziału pracowników, usługi w zakresie wyszukiwania 
stanowisk pracy i personelu, usługi w zakresie wyszukiwania 
stanowisk pracy i rekrutacji personelu, usługi w zakresie za-
mówień na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zamówień 
on-line, usługi w zakresie zarządzania działalnością, usługi 
w zakresie zatrudnienia personelu na czas określony, usługi 
w zakresie zatrudniania sekretarek, usługi w zakresie znajdo-
wania zatrudnienia dla stażystów, usługi w zakresie znajdo-
wania zatrudnienia dla niań, usługi wprowadzania danych, 
usługi zarządzania bazami danych, usługi zarządzania biuro-
wego [dla osób trzecich], usługi zarządzania danymi, usługi 
zarządzania społecznością on-line, usługi zlecania na ze-
wnątrz w postaci załatwiania umów o świadczenie usług 
na rzecz innych, usługi związane z personelem, weryfikacja 
przetwarzania danych, wkładanie materiałów drukowanych 
do kopert, wprowadzanie i przetwarzanie danych, wsparcie 
dla pracowników w sprawach z zakresu działalności gospo-
darczej, wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, 
wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i pla-
nowania, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębior-
stwem, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wy-
dawanie ulotek reklamowych, wykonywanie materiałów 
reklamowych, wystawianie rachunków, wyszukiwanie miejsc 
pracy, zadania kopiowania dokumentów, zamieszczanie 
ogłoszeń dla osób trzecich, zarządzanie bazami danych, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie i kompila-
cja komputerowych baz danych, zarządzanie komputerowy-
mi bazami danych, doradztwo w zakresie zarządzania 
personalnego, zarządzanie personelem, zarządzanie perso-
nelem w celach reklamowych, zarządzanie personelem zaj-
mującym się marketingiem, zarządzanie personelem zajmu-
jącym się sprzedażą, zarządzanie programami świadczeń 
pracowniczych, zarządzanie projektami z zakresu działalno-
ści gospodarczej, zarządzanie przetwarzaniem danych, za-
rządzanie relacjami z klientami, zarządzanie zasobami ludzki-
mi i usługi rekrutacji personelu, zarządzanie zasobami 
ludzkimi, zbieranie danych dotyczących działalności gospo-
darczej, zbieranie i analizy informacji i danych związanych 
z zarządzaniem działalnością gospodarczą, zestawianie da-
nych w komputerowych bazach danych, zestawianie reklam 
w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, znajdo-
wanie posady dla pracowników tymczasowych, znajdowa-
nie posady dla stałego personelu, znajdowanie zatrudnienia 
dla personelu, znajdowanie zatrudnienia dla personelu zaj-
mującego się projektowaniem, 41 doradztwo specjalistycz-
ne w zakresie edukacji, doradztwo zawodowe, doradztwo 
zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), do-
radztwo zawodowe [edukacja], dostarczanie informacji do-
tyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, 

edukacja, edukacja dorosłych, informacje dotyczące eduka-
cji, informacje o edukacji, edukacja językowa, edukacja [na-
uczanie], edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub 
za pomocą Internetu czy ekstranetów, informacja o edukacji, 
informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa 
zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), orga-
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], kursy języko-
we, kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, kursy 
szkoleniowe, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygoto-
wujące do kariery zawodowej, kursy szkoleniowe w zakresie 
rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, 
kursy szkoleniowe związane z medycyną, kursy szkolne w za-
kresie pomocy w nauce, kursy szkolne związane z przygoto-
waniem do egzaminów, nauczanie, nauczanie i szkolenia, 
nauczanie indywidualne, nauczanie języków, nauczanie ję-
zyków obcych, nauczanie w dziedzinie medycyny, naucza-
nie w zakresie sposobów odżywiania, nauczanie w zakresie 
zdrowia, nauczanie wyrównawcze, nauczanie wyrównawcze 
w zakresie języka, nauka indywidualna, nauka opieki nad 
zwierzętami domowymi, ocena nauczania w celu zapobie-
gania trudnościom w uczeniu się, oddziały opieki dziennej 
[edukacyjne], opracowywanie kursów edukacyjnych i egza-
minów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opraco-
wywanie sprawozdań w zakresie nauczania, organizacja eg-
zaminów [edukacja], organizacja egzaminów w celu oceny 
stopnia dokonań, organizacja gier, organizacja i prezentacja 
przedstawień na żywo, organizacja i prezentacja widowisk, 
organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, orga-
nizacja kursów językowych, organizacja szkoleń, organizacja 
zajęć, organizowanie gier, organizowanie gier edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie gier, organizowa-
nie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie wy-
kładów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla nie-
wielkiej grupy uczniów, organizowanie indywidualnej nauki 
języków, organizowanie konkursów, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych, organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], organizowanie konkursów za pośrednictwem In-
ternetu, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowa-
nie kursów wykorzystujących metody nauczania na odle-
głość, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, 
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizo-
wanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie 
przedstawień, organizowanie rozrywki, organizowanie spo-
tkań i konferencji, organizowanie spotkań z dziedziny eduka-
cji, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach eduka-
cyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach 
edukacyjnych, organizowanie warsztatów, organizowanie 
zajęć dydaktycznych, pokazy [do celów szkoleniowych], po-
kazy edukacyjne, pokazy filmów wideo, pokazy filmowe, 
prowadzenie kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, 
prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie szkoły 
wyższej, prowadzenie kursów nauki na odległość na pozio-
mie średnim, prowadzenie kursów nauki na odległość na po-
ziomie podstawowym, prowadzenie kursów, seminariów 
i warsztatów, prowadzenie pomocniczych programów dla 
opiekunów, prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadze-
nie zajęć, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, przepro-
wadzanie egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie 
sprawdzianów edukacyjnych, przygotowanie prezentacji 
do celów szkoleniowych, przygotowanie zawodowe w za-
kresie pierwszej pomocy, przygotowywanie kursów eduka-
cyjnych i egzaminów, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowa-
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nie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie 
tekstów do publikacji, publikacja broszur, publikacja i reda-
gowanie materiałów drukowanych, publikacja materiałów 
edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów druko-
wanych, publikowania broszur, publikowanie, publikowanie 
dokumentów, publikowanie dokumentów z dziedziny szko-
lenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publiko-
wanie drogą elektroniczną, publikowanie druków, również 
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, 
publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, 
publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie 
drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dy-
daktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie elek-
troniczne, publikowanie materiałów drukowanych dotyczą-
cych edukacji, publikowanie materiałów drukowanych, 
innych niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów dru-
kowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektro-
nicznej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowa-
nie plakatów, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów 
edukacyjnych, publikowanie tekstów i obrazów, w tym 
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publiko-
wanie tekstów medycznych, redagowanie tekstów (innych 
niż teksty reklamowe), redagowanie tekstów pisanych, reda-
gowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, świadcze-
nie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie 
usług edukacyjnych związanych z dietą, świadczenie usług 
w zakresie tłumaczeń, świadczenie usług w zakresie szkół 
i kursów językowych, szkolenia dla dorosłych, szkolenia edu-
kacyjne, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szko-
lenia personelu, szkolenia pracowników w zakresie użytko-
wania sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowników 
w zakresie użytkowania sprzętu elektrycznego, szkolenia 
w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie zaburzeń 
medycznych i ich leczenia, szkolenia w zakresie obchodzenia 
się zjedzeniem, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia 
w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie sprawności 
fizycznej, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji 
fizycznej, szkolenie i instruktaż, szkolenie personelu dla za-
pewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, szkolenie 
personelu niemedycznego w zakresie opieki nad dziećmi, 
szkolenie w oparciu o komputery, szkolenie w zakresie diety 
[nie medyczne], szkolenie w zakresie higieny, szkolenie w za-
kresie kosmetyki i urody, szkolenie w zakresie zdrowia i well-
ness, szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], testy 
edukacyjne, tłumaczenia, tłumaczenia językowe, tłumacze-
nia językowe ustne, usługi tłumaczenia, tłumaczenie ustne 
[język], trening osobisty [szkolenie], trening rozwoju osobi-
stego, trening umiejętności zawodowych, udostępnianie in-
formacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fi-
zycznej, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, 
udostępnianie obiektów i sprzętu w celach nauczania, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do nauczania, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, udostępnianie 
publikacji on-line, udostępnianie publikacji on-line 
[nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie publikacji 
elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobra-
nia, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieral-
nych), udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnia-
nie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie 
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które 
mogą być przeglądane, udostępnianie zdjęć on-line 
nie do pobrania, udzielanie informacji edukacyjnych on-line 
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Inter-
netu, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów 

o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, usługi bi-
blioteczne, usługi biblioteczne [usługi bibliotek], usługi bi-
bliotek [wypożyczanie książek, usługi doradztwa edukacyj-
nego, usługi edukacji dla dorosłych, usługi edukacji 
medycznej, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla doro-
słych dotyczące medycyny, usługi edukacyjne dotyczące te-
rapii kosmetycznej, usługi edukacyjne dotyczące sprawności 
fizycznej, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edu-
kacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne świadczone dla 
dzieci, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakre-
sie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne w sektorze 
opieki zdrowotnej, usługi edukacyjne w zakresie języków, 
usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyj-
nych, usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, 
usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, usługi 
edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, usługi edukacyjne 
z zakresu medycyny, usługi edukacyjne związane z odżywia-
niem, usługi edukacyjne związane z zadowoleniem klienta, 
usługi edukacyjne związane z higieną, usługi edukacyjne 
związane z nauką języków obcych, usługi informacji telefo-
nicznej związane z edukacją, usługi informacyjne dotyczące 
edukacji, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi naucza-
nia dotyczące medycyny, usługi nauczania języka angielskie-
go, usługi nauki języka obcego, usługi nauki na odległość 
świadczone on-line, usługi rekreacyjne, usługi rekreacyjne 
dla osób starszych, usługi rozrywkowe w postaci konkursów, 
usługi rozrywkowe związane z konkursami, usługi szkół, usłu-
gi szkół [edukacja], usługi szkół w zakresie nauczania języków 
obcych, usługi szkolenia dla personelu, usługi szkolenia nia-
niek, usługi szkolenia personelu, usługi szkolenia pielęgnia-
rek i pielęgniarzy, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywa-
nia dobrej kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa, usługi szkoleniowe z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, usługi tłumaczeń ustnych, 
usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie na-
uczania języków, usługi w zakresie nauczania języków ob-
cych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie 
rekreacji, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi w zakre-
sie tłumaczeń pisemnych, usługi w zakresie tłumaczeń ust-
nych i pisemnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, wy-
pożyczanie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie 
materiałów szkoleniowych, zapewnianie instruktażu dla nie-
pełnosprawnych, zapewnianie kursów edukacyjnych, za-
pewnianie kursów językowych, zapewnianie kursów szkole-
niowych on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych 
na poziomie szkoły średniej, zapewnianie kursów szkolenio-
wych na poziomie szkoły wyższej, zapewnianie szkoleń, 
kształcenia i nauczania, zapewnianie szkoleń on-line, zapew-
nianie testów edukacyjnych i ocen w formie komputerowej, 
zarządzanie usługami edukacyjnymi, 43 domy opieki dla 
osób w podeszłym wieku, opieka nad dziećmi w klubach 
malucha, opieka nad dziećmi w żłobkach, organizowanie za-
kwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, organizowanie zakwaterowania tymcza-
sowego, ośrodki opieki dziennej, porady dotyczące przepi-
sów kulinarnych, przygotowywanie i zaopatrywanie w żyw-
ność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie 
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwa-
terowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania hotelo-
wego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za po-
średnictwem Internetu, rezerwacja zakwaterowania, 
rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, rezerwacje ho-
telowe, rezerwacje miejsc w hotelach, serwowanie jedzenia 
i napojów, świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezer-
wacji hoteli, świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwa-
terowania w hotelach, udostępnianie informacji o usługach 
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tymczasowego zakwaterowania, udostępnianie informacji 
na temat zakwaterowania przez Internet, udostępnianie in-
formacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednic-
twem Internetu, udzielanie informacji dotyczących rezerwa-
cji zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udzielanie 
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i na-
pojów, usługi domów opieki dla osób w podeszłym wieku, 
usługi dziennej opieki nad zwierzętami domowymi, usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji pokojów, usługi 
tymczasowej opieki zastępczej w postaci opieki dziennej 
nad osobami dorosłymi, usługi w zakresie gotowania posił-
ków, usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, usługi w za-
kresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakre-
sie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwatero-
wania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji pokojów ho-
telowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usłu-
gi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie 
zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania w hote-
lach, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, zapewnianie opieki 
nad dziećmi po szkole, zapewnianie opieki przed szkołą, za-
pewnianie tymczasowego zakwaterowania na czas pracy, 
zapewnianie umeblowanego zakwaterowania tymczasowe-
go, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie zakwatero-
wania tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania w ho-
telach i motelach, 44 domowa opieka pielęgniarska, doradz-
two dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, 
doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w za-
kresie zdrowia], doradztwo medyczne w zakresie wybierania 
odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, 
podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników 
do chodzenia i łóżek, doradztwo medyczne w zakresie geria-
trii, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób star-
szych, doradztwo żywieniowe, higiena i pielęgnacja urody 
istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena 
i pielęgnacja urody zwierząt, higiena i pielęgnacja urody, ho-
spicja, informacja i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa, in-
formacja medyczna, kompilacja raportów medycznych, kon-
sultacje z dziedziny żywienia, manicure, usługi manicure, 
medyczna pielęgnacja stóp, monitorowanie pacjentów, my-
cie włosów szamponem, nakładanie produktów kosmetycz-
nych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych 
na ciało, ochrona zdrowia, ogrodnictwo, opieka medyczna 
i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna 
i zdrowotna, opieka nad ptakami, opieka nad zwierzętami, 
opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, medyczna opieka 
pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka zdrowotna 
w zakresie terapii relaksacyjnej, organizowanie leczenia me-
dycznego, pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja ogrodów lub 
rabat kwiatowych, pielęgnacja stóp, pielęgnacja trawników, 
pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, pielęgniar-
stwo geriatryczne, pielęgnowanie roślin doniczkowych, po-
moc medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, 
poradnictwo medyczne, poradnictwo psychologiczne, po-
radnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo związane 
z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, porady me-
dyczne dla osób niepełnosprawnych, porady psychologicz-
ne, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, przygotowy-
wanie raportów dotyczących kwestii medycznych, sadzenie 
roślin, ścinanie włosów, sporządzanie raportów dotyczących 
opieki zdrowotnej, stylizacja, układanie włosów, świadczenie 
pomocy medycznej, świadczenie usług medycznych, świad-
czenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, świad-

czenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie 
usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, terapia mowy 
i słuchu, terapia zajęciowa i rehabilitacja, udostępnianie in-
formacji medycznych w zakresie geriatrii, udostępnianie in-
formacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udo-
stępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, 
udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu 
pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie in-
formacji dotyczących przygotowywania i wydawania leków, 
udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji na te-
mat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, udzielanie 
informacji o urodzie, udzielanie informacji o wartości odżyw-
czej produktów spożywczych, udzielanie informacji pacjen-
tom w zakresie zażywania leków, udzielanie informacji w za-
kresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji 
z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie informa-
cji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z suple-
mentami diety i odżywczymi, udzielanie informacji związa-
nych z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji 
związanych z usługami medycznymi, udzielanie informacji 
związanych z odżywianiem, udzielanie wiadomości i infor-
macji w dziedzinie medycyny, układanie kwiatów, uprawa 
roślin, usługi domów opieki, usługi domowej opieki zdrowot-
nej, usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze 
dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze doty-
czące urody, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi 
doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze do-
tyczące zachowania ludzkiego, usługi doradcze i informacyj-
ne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie opieki 
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi do-
radcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie 
przyrządów medycznych, usługi doradcze w zakresie 
ogrodnictwa, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej 
[medyczne], usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi do-
radcze związane z usługami medycznymi, usługi doradcze 
związane z opieką nad zwierzętami domowymi, usługi do-
radcze związane z uprawą roślin, usługi doradcze związane 
z dietą, usługi doradcze związane z opieką nad ptakami, 
usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami, usługi 
doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa 
dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa medycznego 
świadczone przez domy opieki, usługi doradztwa technicz-
nego dotyczącego zdrowia, usługi doradztwa w zakresie 
pielęgnacji włosów, usługi doradztwa żywieniowego, usługi 
fryzjerskie, usługi informacji medycznej, usługi informacji 
medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi 
informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi informa-
cyjne w zakresie opieki medycznej, usługi konsultacyjne do-
tyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi ko-
smetyczne dla kotów, usługi kosmetyczne dla psów, usługi 
kosmetyczne dla zwierząt, usługi kosmetycznej pielęgnacji 
ciała, usługi koszenia trawników, usługi kręcenia włosów, 
usługi manicure i pedicure, usługi medyczne, usługi medycz-
ne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne w zakresie pielę-
gniarstwa, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, 
usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, 
usługi mycia zwierząt domowych, usługi obcinania włosów, 
usługi oceny medycznej, usługi ogrodnicze, usługi ogrodni-
ka i usługi ogrodnicze, usługi opieki dziennej w klinikach me-
dycznych nad chorymi dziećmi, usługi opieki medycznej, 
usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzą-
cymi, usługi opieki wyręczającej w postaci domowej pomo-
cy pielęgniarskiej, usługi opieki zdrowotnej, usługi opieki 
zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontrakto-
wanych jednostek służby zdrowia, usługi pedicure, usługi 
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pielęgnacji ogródków, usługi pielęgnacji paznokci, usługi 
pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji roślin [usługi 
ogrodnicze], usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji traw-
ników, usługi pielęgnacji urody, usługi pielęgniarskiej pomo-
cy domowej, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi 
pielęgnowania trawników, usługi pomocy medycznej, usługi 
poradnictwa medycznego, usługi rolnicze, usługi rolnicze, 
ogrodnicze i leśne, usługi terapeutyczne, usługi tymczaso-
wej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, 
usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena 
sprawności fizycznej, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, 
usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie 
opieki nad zwierzętami domowymi, usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie opieki nad ptakami 
domowymi, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi 
w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji 
włosów, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie 
pielęgnacji zwierząt domowych, usługi w zakresie pielęgna-
cji zwierząt, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi 
w zakresie przygotowywania raportów medycznych, usługi 
w zakresie rolnictwa, usługi w zakresie rolnictwa, akwakultu-
ry, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi w zakresie zabiegów 
upiększających, usługi w zakresie zorganizowanej opieki 
zdrowotnej, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem, wydawanie raportów medycznych, zabiegi hi-
gieniczne dla ludzi, zabiegi higieniczne dla zwierząt, zabiegi 
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosme-
tyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi 
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji uro-
dy, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, zabiegi pielę-
gnacyjne zwierząt, zapewnianie leczenia medycznego, za-
pewnianie leczenia psychologicznego, zapewnianie obiektów 
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów 
i sprzętu długoterminowej opieki, zabiegi pielęgnacyjne dla 
zwierząt domowych, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, 
45 agencje osób towarzyszących [społeczne], doradztwo 
w przypadku straty bliskiej osoby, doradztwo w zakresie bez-
pieczeństwa miejsca pracy, doradztwo w zakresie bezpie-
czeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie norm bezpie-
czeństwa w pracy, doradztwo w zakresie relacji osobistych, 
dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], mediacje, 
ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka w zakresie ochrony, 
ochrona obiektów i sprzętu, ochrona osobista, opieka nad 
domem pod nieobecność właścicieli, opieka nad dziećmi 
pod nieobecność rodziców, opieka nad zwierzętami domo-
wymi [pod nieobecność właściciela], organizowanie spotkań 
dla rodzin pogrążonych w żałobie w celu upamiętnienia 
śmierci ukochanej osoby, ochrona osobista, przygotowywa-
nie przepisów, sprawozdania z wypadków, świadczenie 
usług w zakresie osobistego wsparcia dla pacjentów chorują-
cych na raka oraz dla ich rodzin, świadczenie usług w zakre-
sie osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących 
na choroby zagrażające życiu, świadczenie usług wsparcia 
emocjonalnego rodzinom, usługi bezpieczeństwa w zakre-
sie ochrony osób, usługi dotrzymywania towarzystwa oso-
bom starszym i niepełnosprawnym, usługi informacyjne 
w zakresie bezpieczeństwa, usługi informacyjne w zakresie 
bezpieczeństwa i zdrowia, usługi karmienia kotów [podczas 
nieobecności właściciela], usługi niań, usługi ochrony zwie-
rząt, usługi towarzyskie, usługi w zakresie ochrony osobistej, 
usługi w zakresie opieki, usługi w zakresie opieki nad dziećmi 
pod nieobecność rodziców, usługi w zakresie zapoznawa-
nia się za pośrednictwem komputera, usługi weryfikacji da-
nych przed zatrudnieniem, usługi wyprowadzania psów, 
wsparcie w żałobie, znakowanie dokumentów w celu 
ich zabezpieczenia.

(210) 483679 (220) 2018 03 19
(731) MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) unique suits
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, 
prospekty, czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nie-
periodyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, 
budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach pa-
pierowych, w tym na kalce technicznej, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich następujących towarów: artykuły 
spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne i optycz-
ne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia 
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku 
lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, 
optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ra-
towania życia, do celów dydaktycznych, publikacje inter-
netowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, 
nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowa-
nie komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy 
komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, 
akcesoria komputerowe, etui na okulary, futerały na przy-
rządy i aparaturę fotograficzną, wyroby z papieru i tek-
tury, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy 
do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe 
(z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki 
jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysun-
kowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej, 
drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, 
figurki jako statuetki z papieru mache, formularze jako 
blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z ży-
czeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania 
inne niż do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły 
piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, ma-
teriały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako 
materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, ob-
woluty jako artykuły papiernicze, opakowania do butelek 
z tektury lub papieru, papier do pisania jako papier listo-
wy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako mate-
riały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier 
w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisa-
nia z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół 
papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki 
jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki 
papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablo-
ny jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, 
taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych 
lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako arty-
kuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania 
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako ar-
tykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czaso-
pisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, 
foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykie-
ty papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły 
papiernicze, materiały piśmienne, materiały biurowe, ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termo-
sy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe 
i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki 
pod kufle do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia 
głowy, gry i zabawki, modele do sklejania, modele pojaz-
dów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, plu-
szowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając 
środków telekomunikacji, reklama i promocja, badania 
i analizy rynku i opinii publicznej, doradztwo organiza-
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cyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodar-
czej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie 
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością 
gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i bu-
downictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami 
przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzeda-
ży, użyczenia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami 
dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie 
targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie 
budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej 
dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, 
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokala-
mi mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umiesz-
czanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami wysta-
wowymi, informacja o powyższych usługach, 36 usługi 
developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania finan-
sowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynaj-
mowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, 
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użyt-
kowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administro-
wania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy 
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użyt-
kowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, 
lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania 
i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomo-
ści celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalne-
go, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali 
i powierzchni użytkowej, pośrednictwo finansowe, usługi 
kredytowania, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finan-
sowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i admi-
nistrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi 
i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali miesz-
kalnych i użytkowych, informacja o powyższych usłu-
gach, 37 usługi developerskie w zakresie budownictwa, 
w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiek-
tów budowlanych, nadzór budowlany, usługi remontowe, 
naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja 
obiektów budowlano - mieszkaniowych, budowanie lo-
kali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infra-
strukturą, roboty ziemne, wykonywanie robót ogólno-
budowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi 
związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi zwią-
zane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno 
- inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych bu-
dynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych 
sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów osobowych 
i towarowych oraz ruchomych schodów, wykonywanie 
pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wen-
tylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji 
gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego 
wraz z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, infor-
macja o powyższych usługach, 39 usługi wynajmowania 
garaży i miejsc parkingowych, informacja o powyższych 
usługach, 42 usługi developerskie w zakresie projekto-
wania budowlanego, urbanistycznego, architektonicz-
nego i technologicznego, projektowanie konstrukcji, 
budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz 

technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie 
architektury, planowania urbanistycznego, badania, eks-
pertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficz-
ne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, 
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, plano-
wanie urbanistyczne, pomiary terenu, projektowanie osie-
dli, informacja o powyższych usługach, 44 pielęgnowanie 
i utrzymanie trawników.

(210) 483680 (220) 2018 03 19
(731) 3S DATA CENTER SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) Cloud 2 B

(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, 42 badania oraz 
usługi - naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy 
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie 
sprzętu oraz oprogramowania.

(210) 483684 (220) 2018 03 19
(731) CHRZANOWSKI SYLWESTER, Bezrzecze
(540) Pizza Pasta I BASTA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 08.07.04, 08.07.03
(510), (511) 30 pizza, wyroby piekarnicze, makarony, spa-
ghetti, 43 przygotowanie dań gastronomicznych w zakresie 
żywności i napojów oraz ich dostawa, usługi barowe, bary 
szybkiej obsługi, restauracje samoobsługowe.

(210) 483686 (220) 2018 03 19
(731) CHRZANOWSKI SYLWESTER, Bezrzecze
(540) Pizza Pasta i Basta
(510), (511) 30 pizza, wyroby piekarnicze, makarony, spa-
ghetti, 43 przygotowanie dań gastronomicznych w zakresie 
żywności i napojów oraz ich dostawa, usługi barowe, bary 
szybkiej obsługi, restauracje samoobsługowe.

(210) 483695 (220) 2018 03 19
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) INDYKPOL GWARANCJA 100% jakości Bianka  
PIERŚ GOTOWANA Z INDYKA

(531) 03.07.04, 24.03.18, 25.01.01, 26.02.01, 26.04.02, 26.04.04, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, mięso z indy-
ka, wyroby wędliniarskie, podroby indycze, wędzone mięso 
z indyka, pieczone mięso z indyka, szynki, wędliny w postaci 
mielonki, wyroby garmażeryjne, mrożonki zawarte w tej kla-
sie, półprodukty panierowane, półprodukty z nadzieniem, 
mięso z indyka w galarecie, wędliny, dania mięsne gotowe 
do spożycia, 43 usługi gastronomiczne, catering.

(210) 483696 (220) 2018 03 19
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INDYKPOL Premium GWARANCJA 100% jakości 

wędzona Szynka z indyka

(531) 03.07.04, 24.03.01, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, mięso z indyka, 
wyroby wędliniarskie, wędzone mięso z indyka, szynki, wę-
dliny w postaci mielonki, wyroby garmażeryjne, mrożonki 
zawarte w tej klasie, półprodukty panierowane, półproduk-

ty z nadzieniem, mięso z indyka w galarecie, wędliny, dania 
mięsne gotowe do spożycia, 43 usługi gastronomiczne, 
catering.

(210) 483697 (220) 2018 03 19
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INDYKPOL Premium GWARANCJA 100% jakości Alba 

filet gotowany z indyka

(531) 03.07.04, 24.03.01, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.14

(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, mięso z indyka, 
wyroby wędliniarskie, wędzone mięso z indyka, szynki, wę-
dliny w postaci mielonki, wyroby garmażeryjne, mrożonki 
zawarte w tej klasie, półprodukty panierowane, półproduk-
ty z nadzieniem, mięso z indyka w galarecie, wędliny, dania 
mięsne gotowe do spożycia, 43 usługi gastronomiczne, 
catering.

(210) 483698 (220) 2018 03 19
(731) MASKIEWICZ MAGDALENA, Wysoka
(540) 604 ROOM HEDONISTIC MAGAZINE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.02
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 483700 (220) 2018 03 19
(731) AUTOCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myszków
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(540) AC Autocraft Batterien

(531) 01.11.08, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 akumulatory, baterie, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej.

(210) 483703 (220) 2018 03 19
(731) ŚMICH PIOTR, Dąbrówka
(540) QRIW Welding Services

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 barierki ochronne metalowe, belki metalowe, 
barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, bramy me-
talowe, drabiny metalowe, przewody metalowe, drzwi me-
talowe, końcówki wylotowe z metalu, gałki [uchwyty] meta-
lowe, haki metalowe, kosze metalowe, kratownice metalowe, 
kratownice [kładki] metalowe, skrzynki do narzędzi z metalu 
[puste], ogrodzenia metalowe, pojemniki do przechowywa-
nia żywności metalowe, pręty metalowe do spawania, stop-
nie schodów metalowe, zbiorniki metalowe, 40 cynowanie, 
chromowanie, frezowanie, cynkowanie, kowalstwo, obrób-
ka metali, hartowanie metali, niklowanie, odlewanie metali, 
usługi spawalnicze, lutowanie, szlifowanie, ścieranie metali, 
usługi kotlarskie.

(210) 483710 (220) 2018 03 19
(731) SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) SOLAR

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 sztuczna biżuteria, 18 torebki damskie z ma-
teriałów skóropodobnych i materiałów tkanych oraz torebki 
dziane, 25 odzież damska dziana, w tym bluzki, swetry, spód-
nice, sukienki, dodatki damskie, w tym apaszki, szaliki i chusty 
oraz dziane czapki, szale, rękawiczki, chusty, odzież damska 
szyta z materiałów tkanych, w tym okrycia wierzchnie - płasz-
cze i kurtki oraz żakiety, spodnie, spódnice, sukienki, bluzki.

(210) 483718 (220) 2018 03 19
(731) KULIŃSKI WOJCIECH, Warszawa
(540) IGORIABANK
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, ban-
kowość, majątek nieruchomy, analizy finansowe, doradztwo 
w sprawach finansowych,  emisja kart kredytowych i de-
betowych, informacje finansowe, przetwarzanie płatności 
dokonanych za pomocą kart debetowych kredytowych, 
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pie-
niężnych,wycena finansowa w zakresie usług ubezpieczenia 
i bankowości.

(210) 483720 (220) 2018 03 19
(731) KULIŃSKI WOJCIECH, Warszawa
(540) IGORIACARD
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, ban-
kowość, majątek nieruchomy, analizy finansowe, doradztwo 
w sprawach finansowych, emisja kart kredytowych i de-
betowych, informacje finansowe, przetwarzanie płatności 
dokonanych za pomocą kart debetowych i kredytowych, 
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pie-
niężnych,wycena finansowa w zakresie usług ubezpieczenia 
i bankowości.

(210) 483725 (220) 2018 03 19
(731) OGANESIAN MARINA POŁUDNIOWA CIASTKARNIA 

MARINA, Gorzów Wielkopolski
(540) Męski Pocałunek

(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.01.15, 08.01.11
(510), (511) 30 ciasta, ciasteczka, torty.

(210) 483745 (220) 2018 03 19
(731) GALERIA NEPTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Starogard Gdański

(540) galeria neptun

(531) 24.09.05, 24.09.07, 27.05.01, 02.07.23
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, reklama z wykorzy-
staniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych 
i multimedialnych oraz sieci komputerowych, rozpowszech-
nianie, dystrybucja, uaktualnianie oraz wynajmowanie mate-
riałów reklamowych, organizowanie, prowadzenie i obsługa 
kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów to-
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warów, prezentacji, organizowanie targów i wystaw w ce-
lach handlowych i/lub reklamowych, 36 usługi w zakresie 
zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, 
pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, wy-
najem powierzchni na cele handlowe, usługowe i biurowe, 
usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo 
finansowe i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie zarządzania 
mieniem oraz majątkiem, usługi wyceny mienia i majątku, 
41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, usłu-
gi klubów fitness, usługi w zakresie organizowania rozrywki, 
prowadzenie parków rozrywki, organizowanie, prowadzenie 
i obsługa: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk 
multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, 
widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych  
i/lub laserów, imprez plenerowych, wystaw z dziedziny kul-
tury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania, prowa-
dzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe.

(210) 483746 (220) 2018 03 19
(731) GALERIA NEPTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Starogard Gdański

(540) galeria neptun

(531) 02.07.23, 24.09.05, 24.09.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, reklama z wykorzy-
staniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych 
i multimedialnych oraz sieci komputerowych, rozpowszech-
nianie, dystrybucja, uaktualnianie oraz wynajmowanie mate-
riałów reklamowych, organizowanie, prowadzenie i obsługa 
kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów to-
warów, prezentacji, organizowanie targów i wystaw w ce-
lach handlowych i/lub reklamowych, 36 usługi w zakresie 
zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, 
pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, wy-
najem powierzchni na cele handlowe, usługowe i biurowe, 
usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo 
finansowe i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie zarządzania 
mieniem oraz majątkiem, usługi wyceny mienia i majątku, 
41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, usłu-
gi klubów fitness, usługi w zakresie organizowania rozrywki, 
prowadzenie parków rozrywki, organizowanie, prowadzenie 
i obsługa: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk 
multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, 
widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych  
i/lub laserów, imprez plenerowych, wystaw z dziedziny kul-
tury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania, prowa-
dzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe.

(210) 483747 (220) 2018 03 19
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) XENNA

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki lecznicze, 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, to-
niki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze 
do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per-
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i ko-
smetyczne, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceu-
tyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów me-
dycznych, 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, produkty 
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądziko-
we, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wy-
roby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy uła-
twiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 483749 (220) 2018 03 19
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) 

(531) 05.13.08, 26.02.15, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki lecznicze, 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, to-
niki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze 
do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per-
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i ko-
smetyczne, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty 
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceu-
tyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów me-
dycznych, 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 
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lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, pro-
dukty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądziko-
we, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały 
diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wy-
roby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy uła-
twiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 483760 (220) 2018 03 20
(731) INTER-VION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) AURI
(510), (511) 3 kleje do mocowania sztucznych rzęs, kleje 
do mocowania sztucznych paznokci, pumeksy do użytku 
osobistego, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, nakleja-
ne ozdoby do paznokci, brokat kosmetyczny, 8 przybory 
do manikiuru, przybory do pedikiuru, elektryczne urządze-
nia do układania włosów, przybory ręczne do kręcenia wło-
sów, elektryczne maszynki do strzyżenia włosów, elektrycz-
ne trymery do włosów, maszynki do przycinania włosów 
w nosie, ręczne maszynki do strzyżenia włosów, przyrządy 
do strzyżenia [ręczne], maszynki do strzyżenia brody, urzą-
dzenia do depilacji, przybory do depilacji, elektryczne lub 
nieelektryczne, nożyczki do włosów, cążki do paznokci, cąż-
ki do skórek, obcinacze do paznokci, nożyczki do paznokci, 
nożyczki do skórek, pilniki do paznokci, polerki do paznok-
ci elektryczne lub nieelektryczne, przyrządy do usuwania 
skórek, narzędzia do odpychania skórek, zalotki do rzęs, ze-
stawy do manicure, elektryczne zestawy do manicure, tarki 
do usuwania zrogowaceń, zestawy do pedicure, elektryczne 
zestawy do pedicure, żyletki, brzytwy jednorazowe, brzytwy 
elektryczne, pęsety, pęsety do depilacji, przyrządy ręczne 
do złuszczania martwego naskórka, maszynki do golenia, 
futerały na przyrządy do manicure i pedicure, etui i futera-
ły na nożyczki, 10 aparaty do masażu, rękawice do masażu, 
zatyczki do uszu, 16 temperówki do kredek kosmetycznych, 
18 kosmetyczki bez wyposażenia, kuferki kosmetyczne, 
20 poduszki podróżne dmuchane, lustra toaletowe i luster-
ka kosmetyczne, 21 gąbki kosmetyczne, gąbeczki do nakła-
dania makijażu na twarz, grzebienie, gąbki do kąpieli, myjki 
do peelingu ciała, mydelniczki, pędzle do golenia, pędzle 
kosmetyczne, pędzelki do makijażu, aplikatory kosmetyczne, 
grzebyki do rzęs i spiralki do makijażu, opaski kosmetyczne, 
przybory i zestawy toaletowe, kosmetyczki [wyposażone], 
przybory kosmetyczne, futerały dopasowane do przyborów 
kosmetycznych, etui na grzebienie, separatory piankowe 
do palców stóp do użytku podczas pedicure, szczoteczki 
do brwi, przybory toaletowe, szczoteczki do rąk i paznokci, 
szczotki do włosów, toaletowe zestawy turystyczne, szczotki 
kąpielowe, pasy do mycia ciała, wieszaki na ręczniki, pędzle 
do farbowania włosów, zestawy do farbowania włosów, mia-
nowicie rękawice gumowe do użytku domowego i miseczki 
na farby do włosów, pojemniki na waciki i patyczki higienicz-
ne do użytku domowego, mydelniczki, dozowniki na mydło, 
pojemniki na mydło, kubki, stojaki na papier toaletowy, do-
zowniki papieru toaletowego, etui i futerały na szczoteczki 
do zębów, puderniczki [puste], puderniczki z lusterkiem, ko-
smetyczne puderniczki [kompakty], futerały na przybory to-

aletowe i kosmetyczne, 25 czepki kąpielowe, maski na oczy 
do spania, 26 czepki do farbowania włosów, klipsy i klamry 
do włosów, elastyczne opaski do włosów, przepaski do wło-
sów, ozdoby do włosów [inne niż z metali szlachetnych], 
papiloty, siatki na włosy, szpilki do kręcenia włosów, wałki 
do włosów, wsuwki do włosów.

(210) 483789 (220) 2018 03 20
(731) TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DRZEW I PTAKÓW 

SIKORNIK, Kraków
(540) Kościuszko
(510), (511) 30 przyprawy warzywne, ziołowe, warzywno 
- ziołowe, cukier, sól kuchenna, pieprz, pieprz ziołowy, aro-
maty do żywności, kawa, herbata, kakao, mąka zbożowa, 
mąka kukurydziana, kukurydza mielona, pop-corn, słodycze, 
miód, ocet, keczup, majonezy, wyroby cukiernicze, 32 na-
poje warzywno - owocowe, napoje energetyzujące, napoje 
bezalkoholowe.

(210) 483844 (220) 2018 03 21
(731) ZIELIŃSKI RAFAŁ  TERMWALL, Rzeszów
(540) DLA Beskid Zdrój

(531) 29.01.12, 27.05.01, 06.01.01
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazo-
wana, woda źródlana, napoje izotoniczne.

(210) 483860 (220) 2018 03 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PROFAST MAJEK, 

STACHECKI, WOŚ SPÓŁKA JAWNA, Komorniki
(540) Camp TIME

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.10, 26.03.05, 26.03.16
(510), (511) 4 naboje z gazem, paliwa gazowe, gazy płyn-
ne do stosowania do celów domowych, 11 latarki, lampy 
elektryczne, gazowe, kuchenki, kuchenki przenośne, palni-
ki, czajniki, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwa-
rzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 35 usługi 
sprzedaży towarów: sprzęt turystyczny, kempingowy, rekre-
acyjny, artykuły i sprzęt sportowy, sprzęt wędkarski, pompki 
do piłek, odzież, obuwie, nakrycia głowy, namioty, akceso-
ria i części składowe do namiotów, grille kempingowe i ku-
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chenne, kuchenne przybory, naczynia, meble kempingowe, 
meble do przyczep i pojazdów kempingowych, śpiwory, kijki 
marszowe i trekingowe, sprzęt i akcesoria do jazdy konnej, 
rowerowe, plecaki, torby, torebki, parasole i laski, pojazdy 
i przyczepy kempingowe oraz ich części, spojlery do pojaz-
dów kempingowych, urządzenia poziomujące do przyczep 
kempingowych, zestawy do składowania do pojazdów kem-
pingowych, pompki do rowerów i pojazdów, latarki, lampy 
elektryczne i gazowe, kuchenki, kuchenki przenośne, palniki, 
czajniki, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania 
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrze-
nia w wodę oraz instalacje sanitarne, przyrządy do przygoto-
wywania żywności, noże kuchenne i sztućce, pompki ręczne, 
naboje z gazem, paliwa gazowe, gazy płynne do stosowania 
do celów domowych.

(210) 483874 (220) 2018 03 21
(731) SCHACHTA DAMIAN, Bydgoszcz
(540) Aroma House

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 3 olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki 
eteryczne z drzewa sandałowego, olejki i płyny do masażu, 
olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, olejki kosmetyczne 
do naskórka, olejki mineralne [kosmetyki], olejki naturalne 
do celów kosmetycznych, olejki naturalne do perfum, olejki 
nielecznicze, olejki perfumowane do pielęgnacji skóry, olejki 
perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olej-
ki pimentowe, olejki po opalaniu [kosmetyki], olejki sosnowe 
do czyszczenia podłóg, olejki toaletowe, olejki zapachowe, 
olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, 
oliwki dla niemowląt, oliwki do kąpieli, ołówki do brwi, piżmo 
(naturalne), piżmo syntetyczne, piżmo [wyroby perfumeryj-
ne], produkty do perfumowania pomieszczeń, saszetki per-
fumowane, saszetki z potpourri do wkładania do poduszek 
do aromaterapii, saszetki zapachowe, saszetki zapachowe 
do bielizny, saszetki zapachowe do poduszeczek na oczy, 
olejki do masażu, nielecznicze, olejki eteryczne do użytku 
przemysłowego, olejki eteryczne do użytku w procesach 
produkcyjnych, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie 
domowym, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach 
powietrza, olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki 
eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne 
do pielęgnacji skóry, olejki eteryczne cytrynowe, olejki ete-
ryczne cytronowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, olejki do włosów, olejki do twarzy, olejki 
do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], olejki do perfum i zapachów, olejki do opalania 
[kosmetyki], olejki do opalania do celów kosmetycznych, 
olejki do opalania, olejki do odżywiania włosów, olejki ete-
ryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, 
olejki eteryczne jako zapachy do prania, olejki eteryczne 
na kojenie nerwów, olejki eteryczne o zastosowaniu kosme-
tycznym, olejki eteryczne z cytryny, kadzidła w formie stoż-
ków, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], kosmetyki 
w formie olejków, naturalne olejki do celów oczyszczających, 
naturalne olejki eteryczne, naturalne środki perfumeryjne, 
olejek bergamotowy, olejek do kąpieli, olejek do skórek wo-

kół paznokci, olejek do układania włosów, olejek do włosów, 
olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, ole-
jek lawendowy do użytku kosmetycznego, olejek mirtowy 
surowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek różany do ce-
lów kosmetycznych, olejek sosnowy, olejek terpentynowy 
[preparat odtłuszczający], olejek ułatwiający czesanie, olejek 
z drzewa herbacianego, olejki destylowane do pielęgnacji 
urody, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], 
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryj-
nych, olejki do ciała, olejki do ciała [kosmetyki], olejki do ciała 
w sprayu, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, olejki 
do kąpieli nielecznicze, olejki do masażu, aromaty do ciast 
(olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], 
aromaty do perfum, aromaty do żywności [olejki eteryczne], 
aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aro-
maty do żywności w postaci olejków esencyjnych, aroma-
ty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromaty 
spożywcze sporządzone z olejków eterycznych, aromaty 
w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, aromatyczne 
olejki do kąpieli, aromaty, aromatyczne olejki eteryczne, aro-
matyczne potpourri, chusteczki nasączone olejkami eterycz-
nymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki perfumowane, 
ciastka (aromaty do -) [olejki eteryczne], cytrynowe olejki 
eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, drewno zapachowe, 
ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty perfum, ekstrakty 
z kwiatów, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, esen-
cje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, kadzidełka, kadzideł-
ka na patyczkach, kadzidła w aerozolu.

(210) 483885 (220) 2018 03 22
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) BOBOGAST
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
wyroby medyczne w postaci tabletek, kapsułek, syropów, 
emulsji lub zawiesin.

(210) 483942 (220) 2018 03 23
(731) TYMKIEWICZ PIOTR INA SERWIS, Koszalin
(540) INA PREMIUM HAUS
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, agencje nierucho-
mości, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości 
za prowizję, sprzedaż nieruchomości, powiernictwo nieru-
chomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie 
nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
pomoc w zakupie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nierucho-
mości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, 
ocena i wycena nieruchomości, usługi w zakresie nierucho-
mości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nierucho-
mości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi 
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych.

(210) 483953 (220) 2018 03 23
(731) NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) NAWROCKI CLINIC
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(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], 44 usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia.

(210) 483954 (220) 2018 03 23
(731) CHRYSTECZKO BARTOSZ MANUKA MEDICAL, 

Jastrzębie Zdrój
(540) MANUKA MEDICAL

(531) 03.13.24, 26.15.09, 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów spo-
żywczych i kosmetycznych, w szczególności miodu i wyro-
bów na bazie miodu oraz olejów spożywczych za pośrednic-
twem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.

(210) 483966 (220) 2018 03 23
(731) WATOŁA PRZEMYSŁAW FARMAPLUS, Gliwice
(540) TYGRYSEK
(510), (511) 3 ziołowa maść kosmetyczna.

(210) 483987 (220) 2018 03 23
(731) TWINO, SIA, Ryga, LV
(540) Net Credit

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, sprawy monetarne, usługi 
pożyczek finansowych, usługi pożyczek osobistych, doradz-
two finansowe i usługi konsultingu finansowego, transakcje 
finansowe.

(210) 483991 (220) 2018 03 23
(731) Hamilton International AG (Hamilton International 

SA) (Hamilton International Ltd.), Biel/Bienne, CH
(540) HAMILTON
(510), (511) 9 komputery noszone na nadgarstkach, zegar-
ki inteligentne, zegarki inteligentne z funkcjami płatniczymi, 
smartfony w kształcie zegarków, aparaty i przyrządy optycz-
ne, w tym okulary, okulary przeciwsłoneczne, soczewki, 
etui na okulary, futerały na okulary przeciwsłoneczne i lupy, 
ogniwa elektryczne i baterie do zegarków i instrumentów 
chronometrycznych, 14 metale szlachetne i ich stopy oraz 
towary wykonane z tych materiałów lub pokryte nimi, ujęte 
w tej klasie, a mianowicie figurki, trofea, biżuteria, mianowicie 
pierścionki, kolczyki, spinki do mankietów, bransoletki, amu-
lety, broszki, łańcuszki, naszyjniki, spinki do krawatów, szpilki 
do krawatów, szkatułki na biżuterię, etui na biżuterię, kamie-
nie szlachetne, kamienie półszlachetne (kaboszony), przyrzą-
dy zegarmistrzowskie i chronometryczne, mianowicie zegar-
ki, chronometry, chronografy, zegary, bransoletki zegarkowe, 
zegary ścienne, budziki oraz części i akcesoria do wyżej wy-
mienionych towarów, a mianowicie wskazówki do zegarków, 
kotwiczki, wahadełka, bębenki do sprężynki naciągowej, etui 
na zegarek, paski do zegarków, tarcze zegarkowe, mecha-

nizmy do zegarów i zegarków, łańcuszki do zegarków, me-
chanizmy do przyrządów do mierzenia czasu, mechanizmy 
do zegarków, sprężyny do zegarków, szkiełka do zegarków, 
etui na przyrządy do mierzenia czasu, pokrowce na zegarki, 
etui na zegarki.

(210) 484023 (220) 2018 03 26
(731) FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH BESEL  

SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) BESEL

(531) 01.15.03, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.16, 26.01.18, 
27.05.01, 29.01.04

(510), (511) 7 silniki indukcyjne elektryczne 3-fazowe oraz 
1-fazowe do przemysłu.

(210) 484026 (220) 2018 03 26
(731) ŚLIWIŃSKI BOGDAN ACUNI-NIKUMA, Klaudyn
(540) NIKUMA
(510), (511) 11 sprzęt AGD zawarty w klasie 11, w tym in-
stalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, urządzenia 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, 
chłodzenia, suszenia, wentylacji, urządzenia i instalacje klima-
tyzacyjne, filtry powietrza, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna 
w związku ze sprzętem AGD, instalacjami i urządzeniami 
do uzdatniania powietrza, sprzętem medycznym, filtrami 
powietrza.

(210) 484028 (220) 2018 03 26
(731) ŚLIWIŃSKI BOGDAN ACUNI-NIKUMA, Klaudyn
(540) ACUNI
(510), (511) 11 sprzęt AGD zawarty w klasie 11, w tym in-
stalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, urządzenia 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, 
chłodzenia, suszenia, wentylacji, urządzenia i instalacje klima-
tyzacyjne, filtry powietrza, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna 
w związku ze sprzętem AGD, instalacjami i urządzeniami 
do uzdatniania powietrza, sprzętem medycznym, filtrami 
powietrza.

(210) 484029 (220) 2018 03 26
(731) B&P INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) B&P INSTAL
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(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy, usługi 
instalacyjne.

(210) 484037 (220) 2018 03 26
(731) SZENEJKO GRZEGORZ, Biała Podlaska
(540) Go Logis Zawsze na dobrej drodze

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 39 spedycja, chroniony transport przedmiotów 
wartościowych, logistyka transportu, rezerwacja transportu, 
transport, usługi transportu samochodami silnikowymi, po-
wietrzny (transport -), transport morski, transport kolejowy.

(210) 484038 (220) 2018 03 26
(731) PIOTROWSKA KAROLINA ESTETICA, Poznań
(540) PILATESspot

(531) 02.03.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sporto-
we i rekreacyjne, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi 
w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie instruktażu 
sportowego, usługi w zakresie informacji sportowej, usługi 
sportowe i w zakresie fitness, usługi trenerów personalnych, 
szkolenia sportowe, zajęcia sportowe, obozy sportowe, or-
ganizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów 
sportowych, organizowanie eventów sportowych.

(210) 484041 (220) 2018 03 26
(731) JS FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) E ELITE GYM&FITNESS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, odżywcze suple-
menty diety, suplementy diety zawierające białko, suplemen-
ty diety dla ludzi, suplementy diety składające się z witamin, 
suplementy diety składające się z aminokwasów, witaminy 
i preparaty witaminowe, 28 ekspandery [ćwiczenia], hantle 
do podnoszenia ciężarów, hantle kettlebell, ławki do pod-
noszenia ciężarów, piłki do ćwiczeń, stacjonarne rowery 
treningowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], 
artykuły i sprzęt sportowy, 41 fitness kluby, prowadzenie za-
jęć fitness, usługi fitness klubów, sport i fitness, treningi zdro-
wotne i treningi fitness, usługi sportowe i w zakresie fitnes-
su, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], 
udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu.

(210) 484051 (220) 2018 03 26
(731) PODOLEC ZYGMUNT, Kraków
(540) abcMED HITS
(510), (511) 10 urządzenia do inhalacji.

(210) 484056 (220) 2018 03 26
(731) NITOT NOE, Warszawa
(540) PROJEKT WALIZKA
(510), (511) 28 gry i zabawy, 35 reklama, zarządzanie w dzia-
łalności gospodarczej, 41 nauczanie, rozrywka, działalność 
kulturalna.

(210) 484061 (220) 2018 03 24
(731) LEWANDOWSKI DARIUSZ POZCOM, Poznań
(540) pozcom

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 sługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz 
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespon-
dencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących 
towarów: komputery, urządzenia peryferyjne, oprogramowa-
nie komputerowe [programy], oprogramowanie czytników 
kart, oprogramowanie komputerowe do e-handlu, oprogra-
mowanie komputerowe do handlu elektronicznego, oprogra-
mowanie do prowadzenia sklepu on-line, oprogramowanie 
do zarządzania organizacją pracy, automatyczne kasy fiskal-
ne, terminale POS, elektryczne terminale płatnicze, terminale 
do płatności elektronicznych, terminale do kart kredytowych, 
terminale do elektronicznego przetwarzania płatności kar-
tami kredytowymi, terminale płatnicze, bankomaty i liczarki 
pieniędzy, wagi elektroniczne, programy komputerowe, dru-
karki, drukarki kodów kreskowych, kasy [meble sklepowe], rolki 
do kas sklepowych, 37 naprawa komputerów, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa kas fiskalnych.

(210) 484071 (220) 2018 03 25
(731) PROVISUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) Visum Q
(510), (511) 44 usługi laserowej korekty wzroku, usłu-
gi optyczne, dopasowywanie okularów, dopasowywa-
nie soczewek kontaktowych, dopasowywanie soczewek 
optycznych, optometria, usługi badania wzroku, usługi in-
formacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, usługi opto-
metryczne, usługi przesiewowych badań wzroku.
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(210) 484076 (220) 2018 03 26
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) DUTAMIN
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny stosowany w lecze-
niu dolegliwości związanych z łagodnym rozrostem gruczo-
łu krokowego.

(210) 484106 (220) 2018 03 27
(731) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) CARAT
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały 
brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane 
(konstrukcje) niemetalowe, konstrukcyjne elementy nieme-
talowe dla budownictwa, niemetalowe materiały kompo-
zytowe do brukowania nawierzchni, niemetalowe elemen-
ty budowlane i konstrukcyjne, prefabrykowane materiały 
budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka 
brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, 
drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i kra-
wężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe, kostka brukowa 
z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalo-
we, elementy konstrukcyjne schodów (niemetalowe), ka-
mienie dekoracyjne i płyty do brukowania, sztuczny kamień, 
35 usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów bu-
dowlanych, dystrybucja  materiałów reklamowych, marke-
tingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzinie za-
rządzania działalnością gospodarczą i marketingu, marketing 
bezpośredni, marketing internetowy, marketing towarów 
i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, promo-
cyjne usługi handlowe, promowanie działalności gospodar-
czej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie [re-
klama] działalności gospodarczej, usługi handlu hurtowego 
w zakresie materiałów budowlanych, usługi sprzedaży mate-
riałów budowlanych niemetalowych, usługi sprzedaży kostki 
brukowej.

(210) 484134 (220) 2018 03 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-

-HANDLOWE OTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice

(540) OTECH
(510), (511) 7 drzwi wind, mechanizmy wind, podnośniki, 
windy budowlane, przenośne przenośniki wind, sterowniki 
do wind, windy i podnośniki, napędy elektryczne do wind, 
urządzenia napędowe do wind, napędy do drzwi kabin 
windowych, przekładnie zębate do wind osobowych, win-
dy pasażerskie do budynków, dźwigi osobowe, dźwigi li-
nowe, dźwigi towarowe, dźwigniki hydrauliczne, dźwigniki 
elektryczne, haki do dźwigów, zaciski do dźwigów, stojaki 
do dźwigników hydraulicznych, 9 ogniwa słoneczne, ogni-
wa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 11 kli-
matyzatory, filtry do klimatyzacji, urządzenia klimatyzacyjne, 
instalacje klimatyzacyjne, przenośne klimatyzatory, elek-
tryczne klimatyzatory, wentylatory do systemów wentylacji, 
wentylatory pokojowe, wentylatory wyciągowe, instalacje 
wentylacyjne, urządzenia wytwarzające ciepło, kotły, kotły 
grzewcze, kotły do instalacji grzewczych, urządzenia zasila-
jące kotły grzewcze, kotły do centralnego ogrzewania, kotły 
gazowe do ogrzewania wody, kotły gazowe do centralnego 
ogrzewania, kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą 
wodę, gazowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania 
w domu, gazowe kotły kominkowe do domowych instalacji 

ciepłej wody, 37 naprawa wind, konserwacja wind, instala-
cja wind, naprawy lub konserwacja wind, usługi montażu 
wind, instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, 
naprawa i konserwacja wind, montaż maszyn w zakresie 
ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, 
42 usługi projektowe w zakresie ciepłownictwa, ogrzewnic-
twa, wentylacji i klimatyzacji, doradztwo techniczne, usługi 
serwisowe w zakresie ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wen-
tylacji i klimatyzacji,  projektowanie i planowanie technicz-
ne oczyszczalni wody, projektowanie oczyszczalni ścieków, 
opracowanie koncepcji technologii uzdatniania wody.

(210) 484146 (220) 2018 03 28
(731) MARDOM HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Lipniki Stare

(540) fast

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 rolety do okien, rolety wewnętrzne, żaluzje 
wewnętrzne, żaluzje niemetalowe, żaluzje  wewnętrzne li-
stwowe, żaluzje pionowe (wewnętrzne), wertykalne nieme-
talowe, karnisze niemetalowe, niemetalowe szyny sufitowe, 
niemetalowe akcesoria i osprzęt do okien w tym: kółka, haki, 
szyny, rolki, sznury, uchwyty do zasłon i firan, niemetalowe 
dekoracyjne listwy i paski do okien, niemetalowe dekoracje 
do karniszy, zasłony i paski do okien: bambusowe, z korali-
ków i z plecionek, okiennice wewnętrzne, 24 okienne tkani-
ny dekoracyjne, produkty do zasłaniania okien, firanki, kota-
ry, zasłony z  surowców włókienniczych, zasłony z tworzyw 
sztucznych i naturalnych, tekstylia w postaci akcesoriów 
okiennych w tym uchwyty do zasłon, falbany z tkanin, sznury 
i pasy tekstylne, lambrekiny, poszewki do zasłon.

(210) 484166 (220) 2018 03 28
(731) I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COLLEGIUM 

GOSTOMIANUM, Sandomierz
(540) Collegium Gostomianum

(531) 07.01.03, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 działalność i usługi edukacyjne.

(210) 484169 (220) 2018 03 28
(731) I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COLLEGIUM 

GOSTOMIANUM, Sandomierz
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(540) Collegium Gostomianum

(531) 07.01.03, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 działalność i usługi edukacyjne.

(210) 484171 (220) 2018 03 28
(731) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BIAŁYSTOK NEW POP FESTIVAL

(531) 27.05.01, 26.05.22
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotogra-
ficzne, kinematograficzne, optyczne, pomiarowe, do celów 
dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania 
oraz odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, taśmy wideo, elek-
troniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, czyste 
lub z nagraniami, sprzęt przetwarzający dane i komputery, 
laptopy, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, 
programy komputerowe udostępnianie on-line via portal, 
osprzęt i akcesoria do wszystkich tych urządzeń i przyrzą-
dów, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elek-
tronicznej działalności wydawniczej, 16 druki, kalendarze, 
książki, gazety, czasopisma, wydawnictwa jednorazowe, 
katalogi, komiksy, fotografie, broszury, publikacje drukowa-
ne, notesy, pióra, długopisy, ołówki, materiały do nauczania 
z wyjątkiem aparatów, koperty i woreczki do pakowania 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, magazyny, albumy, 
almanachy, podręczniki, biuletyny, mapy, karty muzyczne, 
wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, katalo-
gi, nalepki, naklejki, artykuły piśmiennicze, torby papierowe, 
35 usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyj-
nej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek 
oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośni-
ków informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii re-
klamowych, doradztwo w zakresie reklamy, wynajem czasu 
antenowego, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materia-
łów promocyjno - reklamowych, usługi w zakresie badania 
rynku, badania opinii publicznej, badania marketingowe, 
organizowanie i obsługa handlowych lub reklamowych 
pokazów mody, wystaw, giełd i targów, organizowanie 
gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o cha-
rakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, 
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem 

elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników 
informacji, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej i zarządzania, prenumerata gazet dla 
osób trzecich, 38 usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych lub prasowych, emisja radiowa i telewizyjna, 
transmisja programów radiowych i telewizyjnych, przesyła-
nie informacji tekstowej i obrazowej, poczta elektroniczna, 
przekaz satelitarny, telewizja kablowa, łączność poprzez 
terminale komputerowe, wypożyczanie urządzeń do prze-
syłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomuni-
kacyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych 
za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomuni-
kacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługa prowadzenia 
portali internetowych w zakresie rozpowszechniania wiado-
mości i aktualności, utrzymywania stron, prowadzenia forów, 
przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, 
prognoz pogody, wyszukiwarek internetowych, zarządza-
nia kontami abonentów, rozpowszechnianie programów 
i audycji radiowych, udostępnianie połączeń telekomunika-
cyjnych z globalną siecią komputerową, usługi dostawców 
usług internetowych polegające na umożliwianiu dostępu 
do globalnej sieci komputerowej dla użytkowników (ISP), 
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza 
nagrań fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci 
komputerowej, przesyłanie informacji zapisanej na płytach 
DVD, CD, VCD oraz kasetach video, przesyłanie informacji 
SMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń 
mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji, jak tele-
fony III generacji, smartfony, laptopy, pagery, udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie poko-
jów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społeczno-
ściowych, 41 usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi 
wydawnicze) i reporterskie, publikacje elektroniczne on-line 
książek i periodyków, usługi reporterskie, publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji 
on-line i elektronicznych, montaż programów radiowych) 
i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, produkcja filmów i nagrań wideo, produkcja reklam 
radiowych i telewizyjnych, wydawanie nagrań dźwięko-
wych, organizowanie i realizacja spektakli, widowisk, organi-
zowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, 
organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, orga-
nizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
organizowanie plebiscytów, usługi związane z nauczaniem, 
rozrywką i rekreacją, prowadzenie klubów i kółek zaintere-
sowań, organizowanie i prowadzenie: obozów sportowych 
i wakacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, orga-
nizowanie balów, organizowanie i prowadzenie: kongresów 
i konferencji, zjazdów, seminariów i sympozjów, szkoleń, 
organizowanie loterii, usługi związane z grami losowymi 
i zakładami wzajemnymi, 42 tworzenie programów kom-
puterowych, usługi komputerowe w zakresie zarządzania 
sieciami komputerowymi, odpłatne udostępnianie serwi-
sów informacyjnych lub baz danych, usługi portalu interne-
towego, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron 
i witryn internetowych dla osób trzecich, udostępnianie 
baz on-line via portal, udostępnianie komputerowych baz 
danych, projektowanie materiałów promocyjno - reklamo-
wych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak 
koszulki, kubki, tymczasowe udostępnianie niepobieralnych 
programów komputerowych, udostępnianie miejsca w In-
ternecie na blogi.

(210) 484172 (220) 2018 03 28
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
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(540) g-mesh
(510), (511) 10 siatka chirurgiczna dla celów 
ginekologicznych.

(210) 484201 (220) 2018 03 28
(731) FABRYKA NARZĘDZI FANAR SPÓŁKA AKCYJNA, 

Ciechanów
(540) MasterTAP

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 gwintowniki i narzynki wysokowydajne ma-
szynowe lub obsługiwane mechanicznie.

(210) 484202 (220) 2018 03 28
(731) WANDEL ADAM, Górki
(540) CCIUSTITA
(510), (511) 41 usługi dotyczące organizowania szkoleń o te-
matyce prawniczej i ekonomicznej, edukacja, kształcenie 
praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe 
w dziedzinie prawa, doradztwo zawodowe, publikowanie 
tekstów i książek o tematyce prawniczej, publikacje elektro-
niczne on-line książek i periodyków o tematyce prawniczej, 
obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych on-li-
ne, porady w zakresie prawa, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferen-
cji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 45 usłu-
gi prawne, świadczenie kompleksowych usług prawnych, 
obsługa prawna, porady prawne i zastępstwo procesowe, 
doradztwo prawne, mediacja, usługi rejestracyjne prawne, 
usługi wsparcia prawnego, przygotowywanie opinii i eks-
pertyz prawnych, badania prawne, usługi świadczone przez 
wykwalifikowanych prawników w celu zaspokojenia potrzeb 
poszczególnych osób, usługi świadczone przez wykwalifiko-
wanych prawników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, zarządzanie prawami autorskimi, 
licencjonowanie własności intelektualnej, tworzenie umów, 
usługi prawnika indywidualnego, wsparcie prawne transakcji 
handlowych, obsługa prawna i prawne doradztwo korpora-
cyjne, tworzenie zasobów prawnych, nadzór prawny, analizy 
prawne, badanie stanu prawnego i analiza prawna podmio-
tów gospodarczych, obsługa prawna fuzji, przekształceń 
i połączeń, tworzenie struktur prawnych.

(210) 484203 (220) 2018 03 28
(731) WANDEL ADAM, Górki
(540) IUSTITA AEQUITAS SEQUITUR LEGEM CONSENSUS 

FACIT LEGEM

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.05, 02.03.16, 17.03.02, 24.17.25
(510), (511) 41 usługi dotyczące organizowania szkoleń 
o tematyce prawniczej i ekonomicznej, edukacja, kształ-
cenie praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie 
zawodowe w dziedzinie prawa, doradztwo zawodowe, 
publikowanie tekstów i książek o tematyce prawniczej, 
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków 
o tematyce prawniczej, obsługa oraz udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych on-line, porady w zakresie prawa, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, semi-
nariów, sympozjów, zjazdów, 45 usługi prawne, świad-
czenie kompleksowych usług prawnych, obsługa praw-
na, porady prawne i zastępstwo procesowe, doradztwo 
prawne, mediacja, usługi rejestracyjne prawne, usługi 
wsparcia prawnego, przygotowywanie opinii i eksper-
tyz prawnych, badania prawne, usługi świadczone przez 
wykwalifikowanych prawników w celu zaspokojenia po-
trzeb poszczególnych osób, usługi świadczone przez 
wykwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, zarządzanie 
prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektu-
alnej, tworzenie umów, usługi prawnika indywidualnego, 
wsparcie prawne transakcji handlowych, obsługa prawna 
i prawne doradztwo korporacyjne, tworzenie zasobów 
prawnych, nadzór prawny, analizy prawne, badanie stanu 
prawnego i analiza prawna podmiotów gospodarczych, 
obsługa prawna fuzji, przekształceń i połączeń, tworzenie 
struktur prawnych.

(210) 484208 (220) 2018 03 29
(731) KRAJOWY INSTYTUT PRAWNO-PODATKOWY 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) CERTYFIKAT PODATKOWY KIPP

(531) 27.05.01, 01.17.11, 26.01.22
(510), (511) 35 usługi podatkowe, usługi konsultingowe 
w zakresie księgowości podatkowej, usługi konsultingowe 
dotyczące reklamy, usługi konsultingowe związane z per-
sonelem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, 
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowe-
go, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, 45 usługi 
prawne, usługi komornicze, mediacja (usługi prawne), usłu-
gi rejestracyjne (prawne), usługi informacji prawnej, usługi 
wsparcia prawnego, usługi monitorowania prawnego, usługi 
prawne dotyczące testamentów, usługi prawne pro bono, 
usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne w za-
kresie mediacji, usługi prawne w zakresie pomocy prawnej, 
usługi prawne w zakresie doradztwa prawnego, usługi w za-
kresie alternatywnego rozstrzygania sporów (usługi prawne).
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(210) 484214 (220) 2018 03 29
(731) KRAJOWY INSTYTUT PRAWNO-PODATKOWY 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) CERTYFIKAT PODATKOWY KIPP

(531) 26.01.22, 29.01.13, 27.05.01, 01.17.11
(510), (511) 35 usługi podatkowe, usługi konsultingowe 
w zakresie księgowości podatkowej, usługi konsultingowe 
dotyczące reklamy, usługi konsultingowe związane z per-
sonelem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, 
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowe-
go, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, 45 usługi 
prawne, usługi komornicze, mediacja (usługi prawne), usłu-
gi rejestracyjne (prawne), usługi informacji prawnej, usługi 
wsparcia prawnego, usługi monitorowania prawnego, usługi 
prawne dotyczące testamentów, usługi prawne pro bono, 
usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne w za-
kresie mediacji, usługi prawne w zakresie pomocy prawnej, 
usługi prawne w zakresie doradztwa prawnego, usługi w za-
kresie alternatywnego rozstrzygania sporów (usługi prawne).

(210) 484224 (220) 2018 03 29
(731) TRZCIŃSKI SŁAWOMIR, TRZCIŃSKI DARIUSZ, 

TRZCIŃSKI JANUSZ PODŁOGI SPÓŁKA CYWILNA, 
Powałczyn

(540) MAZURSKA DESKA podłogi dębowe

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.01.06
(510), (511) 19 podłogi drewniane.

(210) 484252 (220) 2018 03 29
(731) CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE 

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA 
TULISZKOWSKIEGO-PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Józefów

(540) CNBOP-PIB

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.01.01, 26.11.03, 26.13.25
(510), (511) 41 informacja o edukacji, usługi w zakresie edu-
kacji i kształcenia, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kur-
sów, seminariów, sympozjów i konferencji, usługi szkolenio-
we, usługi szkół, usługi w zakresie prowadzenia techników, 
szkół policealnych, szkół wyższych, szkół podyplomowych, 
kursów zawodowych, usługi wydawnicze, kształcenie prak-
tyczne [pokazy], 42 prowadzenie naukowych i technicznych 
usług i badań w zakresie sygnalizacji pożaru i automatyki po-
żarniczej, stałych urządzeń gaśniczych, oddymiania pożaro-
wego, instalowania i serwisu gaśnic, zabezpieczenia przeciw-
pożarowego i oddzieleń przeciwpożarowych, przemysłowa 
analiza i usługi badawcze w zakresie sygnalizacji pożaru i au-
tomatyki pożarniczej, stałych urządzeń gaśniczych, oddy-
miania pożarowego, instalowania i serwisu gaśnic, zabezpie-
czenia przeciwpożarowego i oddzieleń przeciwpożarowych, 
doradztwo w sprawie zabezpieczeń przeciw pożarowych 
obiektów mieszkalnych i przemysłowych, ekspertyzy inży-
nieryjne w zakresie systemów ochrony przeciwpożarowej, 
zabezpieczenia i ochrony ppoż. obiektów, projektowanych 
systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, zabezpiecze-
nia konstrukcji metalowych, drewnianych, z tworzyw sztucz-
nych i tkanin środkami ognioodpornymi.

(210) 484270 (220) 2018 03 30
(731) KRYSIŃSKI WALDEMAR KRISTECH  

TECHNIKA OTWOROWA, Tupadły
(540) KRISTECH technika otworowa

(531) 07.01.24, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towa-
rów z branży budowlanej, w szczególności: bram przemy-
słowych, bram przeciwpożarowych, bram wjazdowo - ogro-
dzeniowych, bram garażowych, ogrodzeń, krat, rolet, okien, 
parapetów, drzwi, żaluzji, moskitier, automatyki do bram, 
drzwi, rolet i żaluzji, umożliwiające nabywcom obejrzenie 
i dokonanie zakupu tych towarów, usługi przedstawicielskie 
i promocja na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów 
wytwarzających wymienione wyżej towary, 37 usługi mon-
tażowo - instalacyjne i serwisowe w zakresie: bram przemy-
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słowych, bram przeciwpożarowych, bram wjazdowo - ogro-
dzeniowych, bram garażowych, ogrodzeń, krat, rolet, okien, 
parapetów, drzwi, żaluzji, automatyki do bram, drzwi, rolet 
i żaluzji.

(210) 484278 (220) 2018 03 30
(731) VENTURE INC SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) VENTURE INC

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 inwestycje kapitałowe.

(210) 484281 (220) 2018 03 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) DEZOPOL-MED VC 410

(531) 12.03.02, 12.03.11, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące 
na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitar-
nych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakterio-
bójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia 
robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, in-
sektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe 
środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory 
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substan-
cje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze 
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze 
do toalet.

(210) 484282 (220) 2018 03 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) VC 171
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące zawarte w klasie 3, 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzę-
tów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki 
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, prepara-
ty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, pre-

paraty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania 
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiega-
jące osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, prepa-
raty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do sa-
mochodów, szampony samochodowe, preparaty do czysz-
czenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty 
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki 
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, pre-
paraty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dy-
wanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów 
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez 
składników dezynfekujących.

(210) 484283 (220) 2018 03 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) EUPALIN VC 350

(531) 25.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące zawarte w klasie 3, 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzę-
tów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki 
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, prepara-
ty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, pre-
paraty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania 
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiega-
jące osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, prepa-
raty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do sa-
mochodów, szampony samochodowe, preparaty do czysz-
czenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty 
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki 
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, pre-
paraty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dy-
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wanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów 
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez 
składników dezynfekujących.

(210) 484284 (220) 2018 03 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) VC 231
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące zawarte w klasie 3, 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzę-
tów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki 
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, prepara-
ty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, pre-
paraty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania 
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiega-
jące osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, prepa-
raty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do sa-
mochodów, szampony samochodowe, preparaty do czysz-
czenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty 
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki 
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, pre-
paraty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dy-
wanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów 
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez 
składników dezynfekujących.

(210) 484285 (220) 2018 03 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) DEZOPOL VC 420

(531) 12.01.09, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące 
na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitar-
nych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakterio-
bójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia 
robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, in-

sektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe 
środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory 
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substan-
cje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze 
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze 
do toalet.

(210) 484286 (220) 2018 03 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) DEZOPOL-MED COMPLEX VC 430

(531) 12.01.03, 13.01.12, 13.01.25, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące 
na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitar-
nych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakterio-
bójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia 
robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, in-
sektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe 
środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory 
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substan-
cje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze 
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze 
do toalet.

(210) 484287 (220) 2018 03 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) VC 330
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące zawarte w klasie 3, 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzę-
tów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki 
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, prepara-
ty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, pre-
paraty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania 
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiega-
jące osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, prepa-
raty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do sa-
mochodów, szampony samochodowe, preparaty do czysz-
czenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty 
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki 
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, pre-
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paraty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dy-
wanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów 
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez 
składników dezynfekujących.

(210) 484289 (220) 2018 03 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) VC 430
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące 
na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitar-
nych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakterio-
bójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia 
robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, in-
sektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe 
środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory 
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substan-
cje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze 
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze 
do toalet.

(210) 484303 (220) 2018 03 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) EPIDEMED VC 400 H5N1 B V F Polio Tbc Salmonella 
Gronkowiec

(531) 16.03.17, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące 
na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitar-
nych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakterio-
bójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia 
robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, in-
sektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe 
środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory 
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substan-
cje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze 
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze 
do toalet.

(210) 484315 (220) 2018 03 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) VC 420
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na uży-
tek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, pre-
paraty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, 
środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robac-
twa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, 

pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sani-
tarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające 
do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświe-
żania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tka-
nin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.

(210) 484347 (220) 2018 03 30
(731) WIŚNIEWSKI MIROSŁAW, Warszawa
(540) Effectis
(510), (511) 41 edukacja, edukacja przedszkolna, usługi 
przedszkoli, edukacja dorosłych, edukacja, rozrywka i sport, 
wyższe uczelnie, usługi szkół.

(210) 484364 (220) 2018 04 03
(731) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VIT MORNING
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, 
odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, prepara-
ty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, suplementy 
diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające 
olej lniany, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy 
diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające 
drożdże, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy 
diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające pyłek 
kwiatowy, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy 
diety zawierające białko, suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, suplementy diety zawierające propolis, suplementy 
diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające 
alginiany, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, 
suplementy witaminowe w postaci plastrów, tabletki wspoma-
gające odchudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tabletki 
zmniejszające apetyt, tran, 30 batony zbożowe, gofry, grzanki, 
kanapki, krakersy, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, 
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na ba-
zie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, przekąski 
na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przetworzona komosa 
ryżowa, puddingi, suchary, sosy owocowe, sosy sałatkowe, 
32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy jako napoje bezalko-
holowe, lemoniada, napój imbirowy, napoje bezalkoholowe, 
napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, na-
poje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, na-
poje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, 
inne niż substytuty mleka, napoje orzeźwiające, napoje spor-
towe wzbogacane proteinami, bezalkoholowe napoje z soków 
z owoców, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do na-
pojów gazowanych, sok pomidorowy jako napój, napoje bez-
alkoholowe z sarsaparillą, preparaty do produkcji napojów, soki, 
soki warzywne jako napoje, sorbety jako napoje, syrop do le-
moniady, syropy do napojów, woda gazowana, woda mineral-
na jako napoje, woda litowa, woda jako napoje, woda selcerska, 
woda sodowa, woda stołowa.

(210) 484379 (220) 2018 04 03
(731) DOROŻAŁA  SEWERYN ES MEDICAL, Gliwice
(540) Linia natury MAŚĆ ALPEJSKA
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 05.01.01, 
05.01.07, 05.01.16, 06.01.02, 06.01.04

(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i środki ziołowe do celów 
kosmetycznych, balsamy ziołowe do celów kosmetycznych, 
kremy, emulsje, płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy kosme-
tyczne, 5 kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, 
płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy lecznicze.

(210) 484386 (220) 2018 04 03
(731) ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(540) ENVIO
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe w dziedzinie transpor-
tu i dostaw, zarządzanie biznesowe w dziedzinie transpor-
tu i dostaw, administracja biznesowa w zakresie transportu 
i dostaw, doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzi-
nie transportu i dostaw, 39 transport, transport pasażerski, 
transport ładunków, usługi w zakresie transportu towarów, 
wypożyczanie środków transportu, spedycja, spedycja to-
warów, spedycja ładunków, organizowanie  transportu, czar-
terowanie transportu, rezerwacja transportu, rezerwowanie 
transportu, maklerstwo transportowe, usługi transportowe, 
usługi pośrednictwa transportowego, usługi agencji trans-
portowej w zakresie organizowania transportu towarów, 
magazynowanie ładunku przed transportem, pakowanie 
artykułów do transportu, pakowanie towarów podczas 
transportu, organizowanie transportu i podróży, wynajem 
pojazdów transportowych na umowę, skomputeryzowane 
planowanie związane z transportem, usługi informacyjne 
związane z transportem, usługi doradcze związane z trans-
portem, usługi konsultacyjne związane z transportem, profe-
sjonalne doradztwo w zakresie transportu, odbiór, transport 
i dostawa towarów, organizowanie transportu drogą lądową, 
morską i powietrzną, pośrednictwo w zakresie frachtu i trans-
portu, transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną 
i wodną, magazynowanie ładunku przed transportem.

(210) 484387 (220) 2018 04 03
(731) ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(540) ENVIO FIGHT NIGHT
(510), (511) 18 torby sportowe, plecaki sportowe, uniwer-
salne torby sportowe, uniwersalne torby sportowe na kół-
kach, duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarst-
ku, torby na odzież sportową, torby podręczne na odzież 
sportową, torebki na biodra [nerki], torby na pas i na biodra 
[nerki], skórzane smycze, 25 odzież, obuwie, nakrycia gło-
wy, odzież sportowa, odzież treningowa, 28 nakolanniki 
[artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły sportowe], na-
golenniki do użytku sportowego, nakolanniki do użytku 
sportowego, naramienniki do użytku sportowego, ochrona 
na pięści [artykuły sportowe], ochraniacze na pięści [artykuły 
sportowe], obciążniki na nogi [artykuły sportowe], ochrania-
cze nóg do użytku sportowego, obciążniki nóg do użytku 
sportowego, gumki naramienników do użytku sportowe-
go, ochraniacze dłoni do użytku sportowego, ochraniacze 
brzucha do użytku sportowego, ochraniacze talii do użytku 
sportowego, ochraniacze ciała do użytku sportowego, pasy 
do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], sznurowa-
dła do naramienników do użytku sportowego, ochrania-
cze na goleń do użytku sportowego, torby przystosowane 
do noszenia sprzętu sportowego, torby specjalnie przysto-
sowane do sprzętu sportowego, ochraniacze na nadgarstki 

do użytku sportowego, maski osłaniające twarz, do użytku 
sportowego, ochraniacze na gardło do użytku sportowe-
go, ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], 
ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, 
ochraniacze na klatkę piersiową do użytku sportowego, za-
czepki do mocowania sznurowadeł naramienników do użyt-
ku sportowego, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym przez Internet, w związku ze sprzętem, odzieżą i ar-
tykułami, w szczególności sportowymi, określonymi w zgło-
szeniu w klasach 18, 25 i 28, 41 zajęcia sportowe i kulturalne, 
usługi sportowe i kulturalne, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, usługi w zakresie informacji sportowej, usługi 
w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie rozrywki 
sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu na im-
prezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekre-
acji sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje 
sportowe, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sporto-
we, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, 
zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagro-
dami, usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia 
sportowe, usługi w zakresie nabywania biletów na impre-
zy sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia sportowe, edukacja sportowa, usługi kas bi-
letowych, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, usługi 
agencji sprzedaży biletów on-line do celów rozrywkowych, 
usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, 
organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne impre-
zy rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, świadczenie usług 
sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarze-
nia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, prowadzenie imprez 
sportowych na żywo, przeprowadzanie imprez sportowych, 
organizowanie imprez sportowych, przygotowywanie im-
prez sportowych, produkcja imprez sportowych, organizo-
wanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowa-
nie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, 
usługi rozrywkowe świadczone podczas przerw w trakcie 
imprez sportowych, rozrywka podczas przerw w trakcie im-
prez sportowych, obozy sportowe, szkolenia sportowe, zaję-
cia sportowe, usługi sportowe, udostępnianie sprzętu spor-
towego, dostarczanie sprzętu sportowego, wynajem sprzętu 
sportowego, zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sporto-
wych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne.

(210) 484388 (220) 2018 04 03
(731) ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(540) envio GROUP

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12, 
26.11.25

(510), (511) 35 doradztwo biznesowe w dziedzinie transpor-
tu i dostaw, zarządzanie biznesowe w dziedzinie transpor-
tu i dostaw, administracja biznesowa w zakresie transportu 
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i dostaw, doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzi-
nie transportu i dostaw, 39 transport, transport pasażerski, 
transport ładunków, usługi w zakresie transportu towarów, 
wypożyczanie środków transportu, spedycja, spedycja to-
warów, spedycja ładunków, organizowanie transportu, czar-
terowanie transportu, rezerwacja transportu, rezerwowanie 
transportu, maklerstwo transportowe, usługi transportowe, 
usługi pośrednictwa transportowego, usługi agencji trans-
portowej w zakresie organizowania transportu towarów, 
magazynowanie ładunku przed transportem, pakowanie 
artykułów do transportu, pakowanie towarów podczas 
transportu, organizowanie transportu i podróży, wynajem 
pojazdów transportowych na umowę, skomputeryzowane 
planowanie związane z transportem, usługi informacyjne 
związane z transportem, usługi doradcze związane z trans-
portem, usługi konsultacyjne związane z transportem, profe-
sjonalne doradztwo w zakresie transportu, odbiór, transport 
i dostawa towarów, organizowanie transportu drogą lądową. 
morską i powietrzną, pośrednictwo w zakresie frachtu i trans-
portu, transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną 
i wodną, magazynowanie ładunku przed transportem.

(210) 484389 (220) 2018 04 03
(731) ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(540) EFN
(510), (511) 18 torby sportowe, plecaki sportowe, uniwer-
salne torby sportowe, uniwersalne torby sportowe na kół-
kach, duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarst-
ku, torby na odzież sportową, torby podręczne na odzież 
sportową, torebki na biodra [nerki], torby na pas i na biodra 
[nerki], skórzane smycze, 25 odzież, obuwie, nakrycia gło-
wy, odzież sportowa, odzież treningowa, 28 nakolanniki 
[artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły sportowe], na-
golenniki do użytku sportowego, nakolanniki do użytku 
sportowego, naramienniki do użytku sportowego, ochrona 
na pięści [artykuły sportowe], ochraniacze na pięści [artykuły 
sportowe], obciążniki na nogi [artykuły sportowe], ochrania-
cze nóg do użytku sportowego, obciążniki nóg do użytku 
sportowego, gumki naramienników do użytku sportowe-
go, ochraniacze dłoni do użytku sportowego, ochraniacze 
brzucha do użytku sportowego, ochraniacze talii do użytku 
sportowego, ochraniacze ciała do użytku sportowego, pasy 
do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], sznurowa-
dła do naramienników do użytku sportowego, ochrania-
cze na goleń do użytku sportowego, torby przystosowane 
do noszenia sprzętu sportowego, torby specjalnie przysto-
sowane do sprzętu sportowego, ochraniacze na nadgarstki 
do użytku sportowego, maski osłaniające twarz, do użytku 
sportowego, ochraniacze na gardło do użytku sportowe-
go, ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], 
ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, 
ochraniacze na klatkę piersiową do użytku sportowego, za-
czepki do mocowania sznurowadeł naramienników do użyt-
ku sportowego, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym przez Internet, w związku ze sprzętem, odzieżą i ar-
tykułami, w szczególności sportowymi, określonymi w zgło-
szeniu w klasach 18, 25 i 28, 41 zajęcia sportowe i kulturalne, 
usługi sportowe i kulturalne, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, usługi w zakresie informacji sportowej, usługi 
w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie rozrywki 
sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu na im-
prezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekre-

acji sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje 
sportowe, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sporto-
we, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, 
zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagro-
dami, usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia 
sportowe, usługi w zakresie nabywania biletów na impre-
zy sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia sportowe, edukacja sportowa, usługi kas bi-
letowych, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, usługi 
agencji sprzedaży biletów on-line do celów rozrywkowych, 
usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, 
organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne impre-
zy rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, świadczenie usług 
sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarze-
nia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, prowadzenie imprez 
sportowych na żywo, przeprowadzanie imprez sportowych, 
organizowanie imprez sportowych, przygotowywanie im-
prez sportowych, produkcja imprez sportowych, organizo-
wanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowa-
nie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, 
usługi rozrywkowe świadczone podczas przerw w trakcie 
imprez sportowych, rozrywka podczas przerw w trakcie im-
prez sportowych, obozy sportowe, szkolenia sportowe, zaję-
cia sportowe, usługi sportowe, udostępnianie sprzętu spor-
towego, dostarczanie sprzętu sportowego, wynajem sprzętu 
sportowego, zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sporto-
wych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne.

(210) 484401 (220) 2018 04 03
(731) AKADEMIA BORELIOZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kotowiecko
(540) ab AKADEMIA BORELIOZY

(531) 03.13.02, 03.13.23, 03.13.24, 26.11.01, 26.11.12, 26.01.03, 
26.01.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03

(510), (511) 3 olejki eteryczne, kosmetyki, kremy, balsamy, 
szampony, żele, dezodoranty, 5 herbaty lecznicze ziołowe, 
leki roślinne, mieszanki ziołowe, olejki eteryczne do celów 
farmaceutycznych, parafarmaceutyki, produkty farmaceu-
tyczne, leki ziołowe, substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, suplementy diet, suplementy diet do celów medycz-
nych, środki odżywcze do celów leczniczych, zioła lecznicze, 
zioła, ziołowe ekstrakty płynne i suche, wyciągi roślinne 
płynne, gęste i suche do celów farmaceutycznych, repelenty 
do stosowania na skórę do odstraszania owadów, 25 odzież, 
koszulki, bluzy, kurtki, spodnie, nakrycia głowy, czapki, buty, 
torby, 41 szkolenia i konferencje w zakresie medycyny kon-
wencjonalnej i fitoterapii, organizowanie i prowadzenie szko-
leń, konferencji, kongresów, zjazdów, seminariów w dziedzi-
nie opieki medycznej, publikowanie książek, tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, organizacja imprez sportowych mających na celu 
kształtowanie świadomości w zakresie zdrowia, 42 działal-
ność charytatywna, analizy chemiczne, badania bakteriolo-
giczne, badania biologiczne, badania chemiczne, 44 aroma-
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terapia, diagnostyka medyczna, porady medyczne dla osób 
z boreliozą, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi kura-
cji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi 
medyczne, doradztwo i poradnictwo zawodowe w zakresie 
zdrowia, usługi planowania i realizacji przedsięwzięć promu-
jących zdrowy styl życia w zakresie zwiększenia aktywności 
fizycznej ludności oraz poprawy sposobu i jakości żywienia, 
usługi służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub po-
prawie zdrowia.

(210) 484420 (220) 2018 04 04
(731) KRAUS PIOTR, Bielsko-Biała
(540) OPTYCLUB ZDROWIE TO PODSTAWA

(531) 01.05.01, 01.05.12, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41  organizowanie spotkań i konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie szkoleń 
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, organizowanie 
szkoleń biznesowych, organizowanie rozrywki, organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, usługi klubowe [rozryw-
ka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwicze-
nia fizyczne], usługi klubów [kabaretowych], usługi klubów 
zdrowia [ćwiczenia], usługi szkoleniowe dotyczące stoso-
wania technologii informatycznej, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem konferencji, usługi informacyjne dotyczą-
ce edukacji, usługi informacji o rozrywce, usługi edukacyj-
ne związane z odżywianiem, usługi edukacyjne związane 
z technologią żywności, usługi edukacyjne z zakresu medy-
cyny, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzeda-
żowym, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, 
usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi 
edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, usługi edukacyjne 
klubów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi reporterskie, 
usługi w zakresie publikowania on-line, udostępnianie roz-
rywki wideo za pomocą strony internetowej, udostępnianie 
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, 
udostępnianie publikacji on-line, udzielanie informacji zwią-
zanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony 
internetowej on-line, udzielanie informacji związanych z ćwi-
czeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej 
on-line, udzielanie informacji związanych z publikowaniem, 
udzielanie informacji dotyczących rozrywek on-line z inter-
netowych baz danych, publikowanie materiałów multime-
dialnych on-line, publikowanie elektroniczne, publikowanie 
drogą elektroniczną, publikowanie tekstów, publikowanie 
druków w formie elektronicznej, publikowanie czasopism 
w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie elektro-
nicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sie-
ci komputerowej, produkcja filmów wideo, produkcja filmów 
szkoleniowych, produkcja nagrań muzycznych, produkcja 
programów dokumentalnych, produkcja nagrań dźwięko-
wych, produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, produk-
cja mikrofilmów, produkcja filmów, informacja o rozrywce, 
prowadzenie warsztatów i seminariów na temat samoświa-
domości, prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie 
kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, 
prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, roz-
rywka on-line, rozrywka [widowiska], usługi studia nagrań, 
informacje o wypoczynku, organizowanie i obsługa zjazdów 

związanych z kulturą lub edukacją, informacje dotyczące roz-
rywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub 
Internetu.

(210) 484424 (220) 2018 04 04
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) Duda Spécialité KUCHNIA MYŚLIWSKA

(531) 03.04.07, 03.04.24, 03.05.01, 03.05.24, 03.04.18, 05.03.13, 
05.03.14, 26.01.02, 26.01.20, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 29 mięsa wolno gotowane, wędliny i wędzonki 
z dziczyzny, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna mięs oraz wę-
dlin i wędzonek z dziczyzny, doradztwo w sprawie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi 
magazynowania, składowania i dystrybucji mięs oraz wędlin 
i wędzonek z dziczyzny.

(210) 484436 (220) 2018 04 04
(731) ALMAZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NICCOLO GIOVANNI
(510), (511) 9 oprawki do okularów, okulary korekcyjne, oku-
lary optyczne, okulary [optyka], okulary przeciwsłoneczne, 
okulary polaryzacyjne, okulary do czytania, 25 odzież, koszu-
le, kurtki, legginsy, spódnice.

(210) 484440 (220) 2018 04 04
(731) GĘBSKI JAN HURTOWNIA AUDIO VIDEO FOTO LIBREX, 

Kielce
(540) ONELUX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 bezpieczniki, lampy błyskowe, światła błyskowe, 
żarówki do lamp: błyskowych, boje sygnalizacyjne, boje zna-
kowe do oznakowania torów wodnych, lampy do ciemni foto-
graficznych, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, lampy 
optyczne, rurowe lampy wyładowcze elektryczne inne niż 
do oświetlenia, lampy wzmacniające, migacze, neony reklamo-
we, włókna optyczne przewodzące promienie świetlne, baterie 
do oświetlania, lampy na promienie rentgenowskie nie do ce-
lów medycznych, lampy elektronowe próżniowe, latarnie sygna-
lizacyjne, sygnalizatory, szyldy świecące, ściemniacze światła, 
elektroniczne wskazówki emitujące światło: kable światłowo-
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dowe, obciążenia świetlne, lampy i zawory termoelektronowe, 
znaki nawigacyjne świetlne, 11 urządzenia i instalacje do oświe-
tlania, urządzenia i instalacje do oświetlania LED, sprzęt oświe-
tleniowy, abażury i stelaże do abażurów, obudowy do lamp, 
oprawy oświetleniowe, oprawy do oświetlenia obrazów, mebli, 
luster i witryn, oprawy i systemy świetlówkowe, oprawy i syste-
my halogenowe, oprawy i systemy LED, oprawy oświetleniowe 
ścienne zewnętrzne i wewnętrzne, żyrandole i lampy wiszące, 
kinkiety, lampy ogrodowe, lampy elewacyjne, lampy uliczne, 
lampy biurkowe, oprawy do oświetlenia zewnętrznego, naświe-
tlacze do oświetlenia zewnętrznego, żarówki oświetleniowe, 
żarówki elektryczne, żarówki halogenowe, świetlówki, lampy 
na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych, la-
tarki, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów.

(210) 484441 (220) 2018 04 04
(731) SIEDLER-SZCZEPAŃSKA JULITA MORZE MYDŁA, 

Świnoujście
(540) MORZE MYDŁA
(510), (511) 3 środki toaletowe.

(210) 484445 (220) 2018 04 04
(731) DWA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 2+ DwaPlus

(531) 01.15.15, 05.03.13, 05.03.16, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży olejów spo-
żywczych, 39 przewóz płynnych artykułów spożywczych 
samochodami ciężarowymi.

(210) 484451 (220) 2018 04 04
(731) KOŹMIK MARTA, STAŃCZAK ROBERT LUPU  

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) luppo puppo

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 41 edukacja przedszkolna, place zabaw, 43 żłob-
ki dla dzieci.

(210) 484457 (220) 2018 04 04
(731) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Fresz

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mine-
ralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty 
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smako-
wej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezal-
koholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, 
napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzyw-
ne, zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przeciero-
we owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, soki i napo-
je o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne 
i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witamina-
mi i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, 
sorbety jako napoje, napoje izotoniczne, napoje energetycz-
ne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, 
syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do na-
pojów, ekstrakty do napojów.

(210) 484458 (220) 2018 04 04
(731) ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(540) efn

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby sportowe, plecaki sportowe, uniwer-
salne torby sportowe, uniwersalne torby sportowe na kół-
kach, duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarst-
ku, torby na odzież sportową, torby podręczne na odzież 
sportową, torebki na biodra [nerki], torby na pas i na biodra 
[nerki], skórzane smycze, 25 odzież, obuwie, nakrycia gło-
wy, odzież sportowa, odzież treningowa, 28 nakolanniki 
[artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły sportowe], na-
golenniki do użytku sportowego, nakolanniki do użytku 
sportowego, naramienniki do użytku sportowego, ochrona 
na pięści [artykuły sportowe], ochraniacze na pięści [artykuły 
sportowe], obciążniki na nogi [artykuły sportowe], ochrania-
cze nóg do użytku sportowego, obciążniki nóg do użytku 
sportowego, gumki naramienników do użytku sportowe-
go, ochraniacze dłoni do użytku sportowego, ochraniacze 
brzucha do użytku sportowego, ochraniacze talii do użytku 
sportowego, ochraniacze ciała do użytku sportowego, pasy 
do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], sznurowa-
dła do naramienników do użytku sportowego, ochrania-
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cze na goleń do użytku sportowego, torby przystosowane 
do noszenia sprzętu sportowego, torby specjalnie przysto-
sowane do sprzętu sportowego, ochraniacze na nadgarstki 
do użytku sportowego, maski osłaniające twarz, do użytku 
sportowego, ochraniacze na gardło do użytku sportowe-
go, ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], 
ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, 
ochraniacze na klatkę piersiową do użytku sportowego, za-
czepki do mocowania sznurowadeł naramienników do użyt-
ku sportowego, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym przez Internet, w związku ze sprzętem, odzieżą i ar-
tykułami w szczególności sportowymi, określonymi w zgło-
szeniu w klasach 18, 25 i 28, 41 zajęcia sportowe i kulturalne, 
usługi sportowe i kulturalne, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, usługi w zakresie informacji sportowej, usługi 
w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie rozrywki 
sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu na im-
prezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekre-
acji sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje 
sportowe, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sporto-
we, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, 
zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagro-
dami, usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia 
sportowe, usługi w zakresie nabywania biletów na impre-
zy sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia sportowe, edukacja sportowa, usługi kas bi-
letowych, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, usługi 
agencji sprzedaży biletów on-line do celów rozrywkowych, 
usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, 
organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne impre-
zy rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, świadczenie usług 
sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarze-
nia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, prowadzenie imprez 
sportowych na żywo, przeprowadzanie imprez sportowych, 
organizowanie imprez sportowych, przygotowywanie im-
prez sportowych, produkcja imprez sportowych, organizo-
wanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowa-
nie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, 
usługi rozrywkowe świadczone podczas przerw w trakcie 
imprez sportowych, rozrywka podczas przerw w trakcie im-
prez sportowych, obozy sportowe, szkolenia sportowe, zaję-
cia sportowe, usługi sportowe, udostępnianie sprzętu spor-
towego, dostarczanie sprzętu sportowego, wynajem sprzętu 
sportowego, zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sporto-
wych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne.

(210) 484549 (220) 2018 04 06
(731) KUNAGONE SPÓŁKA AKCYJNA, Chełmek
(540) kunagone
(510), (511) 16 opakowania tekturowe, ulotki, prospekty, 
druki do wypełniania, notesy, plakaty, fotografie, 35 infor-
mowanie o środkach odstraszania zwierząt, prezentowanie 
i oferowanie towarów w sposób umożliwiający ich zakup 
z użyciem sieci komputerowych, teleinformatycznych i In-
ternetu, 38 wspomagane komputerowo przesyłanie po-
przez sieci teleinformatyczne informacji, stron Web, danych 
zawartych w bazach danych, zapewnianie dostępu do baz 
danych, przesyłanie na żądanie informacji tekstowej i ob-
razowej pomiędzy komputerami i na mobilne urządzenia 
teleinformatyczne.

(210) 484569 (220) 2018 04 09
(731) SAPETA ZUZANNA, Warszawa
(540) STOLICA
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje 
alkoholowe, wódki.

(210) 484580 (220) 2018 04 09
(731) MORPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Duninowo
(540) Hav
(510), (511) 29 anchois, anchois, nieżywe, ciasto z krabem, 
dorady [czerwone lucjany, nieżywe], dorsze [nieżywe], 
ekstrakty z owoców morza, ekstrakty z ryb, filety anchois, 
filety rybne, filety z wędzonego śledzia, galaretki rybne, 
galaretki z owoców morza, gładzica, nieżywa, gotowane 
na parze kotleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów [ham-
pen], gotowane na parze lub opiekane kotleciki z pasty 
rybnej [kamaboko], gotowane owoce morza, gotowane 
ryby, gotowe dania składające się głównie z kotletów ryb-
nych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), gotowe 
posiłki składające się głównie z owoców morza, gotowe 
posiłki składające się głównie z ryb, homary, nieżywe, 
ikra jesiotra, ikra jeżowca sfermentowana w soli, ikra ry-
bia do celów spożywczych, ikra rybia przetworzona, ikra 
z łososia morskiego do celów spożywczych, ikra z pstrąga 
morskiego do celów spożywczych, jaja ślimacze jadalne, 
jeżowce [nieżywe], kałamarnica [przetworzona], karasie 
pospolite, nieżywe, karp [nieżywy], kawior, kiełbaski ryb-
ne, klipfisz [solony i suszony dorsz], konserwowane pro-
dukty rybne w słoikach, konserwowane ryby, konserwowe 
owoce morza, konserwy rybne, kotlety rybne, krab, krab 
marynowany w sosie sojowym [ganjang-gejang], kraby 
[nieżywe], krakersy rybne, krewetki [nieżywe], krewetki 
obrane, krewetki różowe [nieżywe], krewetki w cieście 
kokosowym, krokiety rybne, krokiety z łososia, langusty, 
langusty, nieżywe, langusty, raki [nieżywe], łosoś [nieży-
wy], łosoś, nieżywy, mączka krewetkowa, mączka rybna, 
mączka rybna do spożycia przez ludzi, małże arkowa-
te [nieżywe], małże jadalne o krótkim syfonie [nieżywe], 
małże (mięczaki) nieżywe, małże [nieżywe], mieczniki, 
nieżywe, mrożone gotowane ryby, mrożone małże, mro-
żone posiłki składające się głównie z ryb, mrożone pro-
dukty rybne, nieżywe małże, nieżywe mięczaki, nieżywe 
skorupiaki, okonie morskie [nieżywe], okonie, nieżywe, 
omułki jadalne [nieżywe], opiekane kotleciki z pasty ryb-
nej w kształcie rurek [chikuwa], ośmiornice [nieżywe], 
ostrygi, nieżywe, ostrygi [nieżywe, spożywcze], owoce 
morza konserwowane, owoce morza [nieżywe], owoce 
morza ugotowane w sosie sojowym [tsukudani], paluszki 
rybne, pasta krewetkowa, pasta rybna, pasta z ikry kraba, 
pasta z owoców morza, pasty rybne i z owoców morza, 
pęcherze pławne, płatki suszonej ryby [kezuri-bushi], płat-
ki tuńczyka bonito gotowane, wędzone i następnie suszo-
ne [katsuo-bushi], płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), 
posiłki chłodzone przygotowane z ryb, posiłki gotowane 
składające się głównie z ryb, potrawy rybne, potrawy z ryb 
do spożycia przez ludzi, produkty z owoców morza, pro-
dukty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, prze-
ciery rybne, przetworzone owoce morza, przygotowane 
ślimaki, przystawki gotowe do spożycia, składające się 
przede wszystkim z owoców morza, przystawki mrożone 
składające się głównie z owoców morza, pstrągi, nieży-
we, pulpety rybne, quenelle (pulpety), quenelle [pulpe-
ty rybne], raki, nieżywe, ryba ugotowana i suszona, ryba 
z frytkami, ryby, ryby Aju [nieżywe], ryby konserwowane, 
ryby marynowane, ryby mrożone, ryby prażmowate, nie-
żywe, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby 
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w oliwie z oliwek, ryby w puszkach, ryby wędzone, sałat-
ka z ikrą ryb cefalowatych, sardynki [nieżywe], sardynki, 
nieżywe, sashimi, skorupiaki, nieżywe, śledzie [nieżywe], 
śledzie, nieżywe, ślimaki, ślimaki do spożycia przez ludzi, 
ślimaki gotowane, ślimaki konserwowe, ślimaki morskie 
[nieżywe], solone i fermentowane owoce morza [jeotgal], 
steki z ryb, strzykwy nieżywe, surimi, suszona ikra śledzia, 
suszone duże krewetki, suszone kalmary, suszone mięso 
małży, suszone mięso okładniczek, suszone mięso rybie, 
suszone mięso trąbika, suszone owoce morza, sztuczna 
ikra rybia, tołpygi białe, nieżywe, tuńczyk [konserwowa-
ny], tuńczyk [nieżywy], tuńczyk, nieżywy, tuńczyk w oleju, 
uchowce [nieżywe], wędzony łosoś, węgorze, nieżywe, 
wieloryby [nieżywe], zapakowane zestawy obiadowe skła-
dające się głównie z owoców morza, żółwie o miękkich 
skorupach [nieżywe], żywność chłodzona składająca się 
głównie z ryb, żywność przygotowywana z ryb, błyska-
wiczne zupy miso, preparaty do produkcji bulionu, bulion 
w postaci granulek, bulion wołowy, bulion z cielęciny, bu-
liony, buliony [gotowe], buliony mięsne, chowder (zupa 
rybna), ekstrakty do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty 
mięsne, ekstrakty o smaku pieczeni wołowej, koncentra-
ty rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, kostki 
do zup, mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, 
mieszanki do zup, pasty do zup, przetwory do zup jarzy-
nowych, rosół na bazie kości wołowych [seolleongtang], 
rosół [zupa], sok z małży, wstępnie ugotowana zupa, 
wstępnie ugotowana zupa miso, wywar, bulion, wywar 
rybny, wywar z kurczaka, wywar z warzyw, zupa miso, 
zupy, zupy błyskawiczne, składniki do sporządzania zupy, 
zupy w proszku, zupy w puszkach, zupy z makaronem, pa-
sty rybne, pasty z owoców morza, pasty z ryb wędzonych, 
oleje jadalne z ryb [inne niż tran], mięso wędzone, kiełbasy 
wędzone, mięsa wędzone, 30 kanapki z filetem z ryby, ka-
napki z rybą, pierożki z krewetkami, ryba w cieście, rybne 
kanapki, sajgonki, wyroby piekarnicze z warzywami i ry-
bami, zapakowane zestawy obiadowe składające się głów-
nie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, zawijane 
suszone wodorosty [gimbap], gotowy lunch w pudełku 
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, 
sosy rybne, pierożki rybne, sosy do mrożonych ryb, do-
datki smakowe z ryb, dashi-tsuyu [japoński bulion rybny], 
panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, 31 dorady 
[lucjany, żywe], dorsze żywe, gładzice żywe, homary żywe, 
ikra rybia, ikra rybia do wylęgu, jadalne zwierzęta wodne 
[żywe], kałamarnice [żywe], karasie pospolite żywe, karp 
koi, żywy, karp [żywy], kraby [żywe], krewetki duże [żywe], 
krewetki małe [żywe], langusty [żywe], langustynki żywe, 
łosoś jednoroczny [żywy], łosoś, żywy, małże arkowate 
[żywe], małże jadalne o krótkim syfonie [żywe], małże 
żywe, okonie morskie [żywe], okonie żywe, omułki jadal-
ne [żywe], ośmiornice żywe, ostrygi żywe, pstrągi żywe, 
raki żywe, ryby akwariowe, ryby prażmowate [lucjany 
czerwone, żywe], ryby żywe, ryby żywe [nie do żywności], 
sardele, żywe, sardynki [żywe], sardynki, żywe, skorupiaki 
[żywe], śledzie, żywe, ślimaki [żywe], strzykwy żywe, toł-
pygi białe żywe, tuńczyk, żywy, uchowce [żywe], węgorze 
żywe, złote rybki, żółwie o miękkich skorupkach [żywe], 
żywe kalmary, żywe korale, żywe koralowce akwariowe, 
żywe ryby do celów spożywczych, żywe ryby do spożycia 
przez ludzi, żywe ryby, inne niż do spożycia przez ludzi, 
żywe stworzenia wodne, karma dla ryb, mączka rybna 
na pasze dla zwierząt, krewetki w solance przeznaczone 
do pożywienia dla ryb.

(210) 484587 (220) 2018 04 09
(731) BANIECZKA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rosnowo
(540) banieczka

(531) 27.05.01, 01.01.02, 01.01.10, 26.15.01, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące 
i piorące, myjnie samochodowe, maszyny do mycia ciśnie-
niowego, maszyny do mycia samochodów, automaty sprze-
dające, dystrybutory automatyczne, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności 
gospodarczej, prace biurowe, 37 usługi instalacyjne, czysz-
czenie, naprawy i konserwacja, mycie pojazdów, mycie 
pojazdów mechanicznych, mycie i polerowanie pojazdów 
silnikowych, udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, udzielanie 
informacji związanych z wyposażeniem urządzeń do mycia 
samochodów, usługi doradcze w zakresie konserwacji po-
jazdów, usługi mycia ciśnieniowego, usługi myjni pojazdów, 
wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów.

(210) 484592 (220) 2018 04 09
(731) MSI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) kiteshop.pl

(531) 18.03.10, 18.05.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego 
w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzętem audiowizualnym, usługi sklepów de-
talicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży de-
talicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzenia-
mi do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem do nurkowania, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sporto-
wymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami 
dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-
plementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące 
inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży detalicznej doty-
czące smartwatchów, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi 
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sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi 
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usłu-
gi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych.

(210) 484602 (220) 2018 04 09
(731) URZĄD MIASTA OPOLA, Opole
(540) PRZEBOJOWE OPOLE

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 promowanie koncertów muzycznych, pro-
mowanie wydarzeń specjalnych, promowanie zawodów 
i wydarzeń sportowych, promowanie i przeprowadzanie 
targów handlowych, promowanie towarów i usług osób 
trzecich, reklama, w tym promowanie produktów i usług 
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami 
i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wy-
darzeniami sportowymi, reklama, reklama i marketing, rekla-
ma poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama 
on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, usługi marketingu 
bezpośredniego, marketing imprez i wydarzeń, opracowy-
wanie strategii i pomysłów marketingowych, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, produkcja 
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, usługi promocyj-
no-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych.

(210) 484610 (220) 2018 04 09
(731) BITNER JUSTYNA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE MAMYTO, Krzepice
(540) mamyTO

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 kosze niemetalowe, pościel, oprócz bielizny 
pościelowej, pościel do łóżeczek niemowlęcych inna niż 
bielizna pościelowa, dopasowane osłonki na poręcze łóżecz-
ka dziecięcego, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla 
dzieci, inne niż pościel, poduszki ozdobne, maty dla dzieci 
do spania, maty do przewijania niemowląt, osprzęt nieme-
talowy do łóżeczek, przewijaki, posłania dziecięce wykonane 
z materiału w postaci torby, poduszki, poduszki siedziska, po-
duszki ciążowe, poduszki do karmienia niemowląt, posłania 
dziecięce wykonane z materiału w postaci torby.

(210) 484621 (220) 2018 04 10
(731) PRZYTULSKA EDYTA, Wołomin
(540) CAYRA
(510), (511) 14 biżuteria, wyroby jubilerskie, kamienie szla-
chetne i półszlachetne, biżuteria z metali nieszlachetnych, 
tworzyw sztucznych, szkła, kamieni i minerałów nieszlachet-
nych, bursztynu, tkanin, masy plastycznej, emalii i ceramiki, 
zegarki, zegary, 18 obroże dla zwierząt, torby, torebki, port-
fele, portmonetki, 41 usługi zespołu muzycznego, usługi es-
tradowe, usługi rozrywkowe związane z branżą muzyczną, 
usługi w zakresie organizowania koncertów, organizowanie 
imprez artystycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, 
tanecznych, usługi dostępu do dzwonków telefonicznych 
do pobrania muzyki i utworów MP3.

(210) 484643 (220) 2018 04 10
(731) GHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) JAKOB HABERFELD OŚWIĘCIM

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 07.01.08, 
07.01.14, 07.01.24, 07.03.02, 07.03.04, 07.03.08, 07.03.11, 
07.03.12, 06.19.17, 05.01.08, 05.01.16, 19.01.05

(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholo-
we, 35 usługi sprzedaży takich towarów jak: wody mineralne 
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owo-
cowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, napoje alkoholowe.

(210) 484654 (220) 2018 04 10
(731) JANECKI ROBERT PIOTR, Warszawa
(540) Domwestor
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, 37 usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(210) 484677 (220) 2018 04 11
(731) CIESIELSKA MONIKA, BŁASZCZYK AGNIESZKA QKI 

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) Qki

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, herbat-
niki, kisze, muesli, musy deserowe i czekoladowe, pierniki, 
ptifurki, słodycze, tosty, torty, bezy, serniki, brownie i wyroby 
czekoladowe, babeczki, muffiny, bułeczki, lody, sorbety jako 
lody, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, goto-
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wa kawa i napoje na bazie kawy, 43 kawiarnie, herbaciarnie, 
lodziarnie, organizowanie bankietów, oferowanie żywności 
i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla 
gości, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie je-
dzenia i napojów, usługi barów kawowych, usługi cateringu 
zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering).

(210) 484693 (220) 2018 04 11
(731) M PLUS M FRĄSZCZAK M. KRUK E. SPÓŁKA JAWNA, 

Obłaczkowo
(540) CAF

(531) 26.11.03, 27.05.01, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 7 wentylatory do sprężania, zasysania i transpor-
tu gazów, 11 wentylatory do chłodzenia urządzeń technolo-
gicznych z wyłączeniem silników, wentylatory przeznaczone 
do nadmuchu powietrza do palenisk kotłów CO lub komin-
ków oraz do wyciągu (usuwania) spalin z palenisk kotłów CO, 
kominków i promienników gazowych, wentylatory do wy-
ciągania lub nadmuchu gorącego powietrza, wentylatory 
do wentylacji ogólnej pomieszczeń.

(210) 484700 (220) 2018 04 11
(731) CZESZEJKO-SOCHACKA MAŁGORZATA,  

CZESZEJKO-SOCHACKI MARIUSZ CAŁOROCZNY 
OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWY 
ZALESIE SPÓŁKA CYWILNA, Zalesie

(540) ZALESIE MAZURY  ACTIVE SPA

(531) 05.11.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi w zakresie zakwate-
rowania, obsługa turystów i podróżnych, wynajmowanie sal 
na zebrania, wynajmowanie sal konferencyjnych, udostęp-
nianie pomieszczeń na spotkania, usługi w zakresie rezerwa-
cji zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania tymczaso-
wego za pośrednictwem Internetu, usługi gastronomiczne, 
usługi restauracyjne, usługi kateringowe, hotelowe usługi ka-
teringowe, oferowanie żywności i napojów dla gości, udzie-
lanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, 
44 masaże, usługi spa, usługi saun, usługi kosmetyczne.

(210) 484709 (220) 2018 04 11
(731) ZARYCZNY MATEUSZ JÓZEF BIO HD, Niskowa
(540) Magic Wash
(510), (511) 3 środki do mycia, preparaty do czyszczenia 
szkła, preparaty do czyszczenia tkanin, preparaty do czysz-
czenia podłóg, preparaty do czyszczenia skóry i butów, pre-
paraty do czyszczenia i odświeżania.

(210) 484726 (220) 2018 04 12
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Chef Don Qualitto

(531) 09.03.01, 02.09.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 pizza mrożona i świeża, zapiekanki na bazie 
pieczywa mrożone.

(210) 484742 (220) 2018 04 12
(731) INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI - PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Warszawa
(540) KS03C

(531) 26.13.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 biochipy, chipy [układy scalone], chipy z ko-
dem dna, czujniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], 
drukarki komputerowe, elektryczne instalacje przeciwwła-
maniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, insta-
lacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami prze-
mysłowymi, karty inteligentne [karty z układem scalonym], 
kodowane karty-klucze, komputery (różne rodzaje), magne-
tyczne, magnetooptyczne, optoelektroniczne, optyczne, 
elektroniczne nośniki danych, mierniki (różne rodzaje), moni-
tory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputero-
wy], nadajniki sygnałów elektronicznych, programy kompu-
terowe (różne rodzaje), przetworniki elektryczne, smartfony, 
sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, 
tachometry, taksometry, telefoniczne urządzenia nadawcze, 
tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], układy sca-
lone, urządzenia systemu GPS, urządzenia do nagrywania, 
transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, 16 artykuły 
papiernicze, formularze [blankiety, druki], materiały druko-
wane, materiały piśmienne, 35 reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, uaktualnianie materiału reklamowego, 
wynajmowanie nośników reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych (prospektów, broszur, plików audio 
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i video), 42 analizy systemów komputerowych, badania na-
ukowe i techniczne, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naru-
szeń bezpieczeństwa danych, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie sieci sensorowych, 
projektowanie programów komputerowych, projektowanie 
systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii informacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, usługi świadczone przez labora-
toria naukowe.

(210) 484748 (220) 2018 04 12
(731) BUSINESS EDGE BOROWSKI, GAPIŃSKA-PROKOPCZYK 

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) BUSINESS EDGE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.01, 26.11.09, 29.01.04
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, 
administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, 
41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, 42 naukowe i techniczne usługi i ba-
dania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i usługi 
badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu 
i oprogramowania, usługi prawne.

(210) 484762 (220) 2018 04 12
(731) PRUS-ZIELIŃSKA MONIKA, Środa Wielkopolska
(540) aQuality

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 11 dystrybutory wody, filtry do sanitarnych 
dystrybutorów wody, urządzenia do produkcji lodu i dys-
trybutory automatyczne w jednym, 32 napoje bezalkoho-
lowe, preparaty do produkcji napojów, wody, soki, 35 usługi 
sprzedaży następujących towarów: dystrybutory wody, filtry 
do sanitarnych dystrybutorów wody, urządzenia do pro-
dukcji lodu i dystrybutory automatyczne w jednym, napo-
je bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, wody, 
soki, 43 wynajem dystrybutorów wody, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje.

(210) 484770 (220) 2018 04 12
(731) GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo
(540) WRAP & ROLL

(531) 26.01.04, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i goto-
wane owoce i warzywa, galaretki jadalne, dżemy, kompoty, 
bulion, koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulio-
nu, koncentraty bulionu i rosołu, kapusta kwaszona, owo-
ce lukrowane, owoce kandyzowane, owoce w puszkach, 
owocowe chipsy, sałatki, skórki, sok pomidorowy do celów 
kulinarnych, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, prze-
kąski na bazie owoców, sałatki i surówki owocowe, warzyw-
ne i owocowo-warzywne świeże i konserwowane, warzy-
wa w puszkach, zupy, zupy świeże oraz mrożone, składniki 
do sporządzenia zup, soki roślinne do gotowania, gotowe 
produkty z warzyw, potrawy gotowe składające się głównie 
z warzyw, potrawy gotowe składające się głównie z owo-
ców, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe 
dania warzywne, sałatki gotowe, 30 przyprawy, przyprawy 
korzenne, sosy, dresingi, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, 
półprodukty do produkcji sosów i dresingów, keczup, majo-
nezy, musztarda, słodycze, galaretki owocowe, dania gotowe 
zawierające makaron, gotowe potrawy zawierające głównie 
ryż, gotowe przekąski na bazie zbóż, kanapki, tortille, prze-
kąski na bazie tortilli, kanapki na bazie tortilli, placki, gotowe 
ciasto na placki, chleb pita, 31 świeże owoce, świeże warzy-
wa, warzywa liściaste myte i pakowane, gotowe do spożycia, 
kiełki roślin, sałata, 32 soki i napoje warzywne, soki i napo-
je owocowe, soki i napoje warzywno-owocowe, nektary 
owocowe bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, bezalko-
holowe wyciągi z owoców i warzyw, esencje do produkcji 
napojów, wody gazowane i niegazowane, wody mineralne, 
syropy do napojów.

(210) 484781 (220) 2018 04 13
(731) URBANIK KRZYSZTOF, Dębica
(540) went serwis

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 dysze, końcówki wylotowe z metalu, kolanka 
do rur metalowe, metalowe kolanka u-kształtne, kolanka me-
talowe do rur, metalowe, kolankowe otwory wylotowe, ko-
lanka z metalu do rur, w tym kolanka ze stopów stali i tytanu 
(Ti), metalowe kolanka do rur [inne niż części maszyn], meta-
lowe przewody, przewody metalowe, rurowe (przewody -) 
metalowe, przewody klimatyzacyjne metalowe, przewody 
wentylacyjne z metalu, przewody odpowietrzające z metalu, 
metalowe przewody i rury, przewody metalowe do instalacji 
wentylacyjnych, przewody metalowe do instalacji klimatyza-
cyjnych, metalowe przewody powietrzne do budynków, 
przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyza-
cyjnej, zamknięcia metalowe, metalowe zamknięcia, metalo-
we profile, kształtowniki metalowe, profile metalowe, płyty 
metalowe, oprawy metalowe, kominy metalowe, szyny me-
talowe, wejścia metalowe, metalowe kanały wentylacyjne, 
metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, kratki wentylacyj-
ne z metalu, kanały metalowe na rury wentylacyjne, metalo-
we kratki wentylacyjne do budynków, kanały wentylacyjne 
z metalu do budynków, wywietrzniki [otwory wentylacyjne] 
z metalu dla budownictwa, ujścia dymu [otwory wentylacyj-
ne] z metalu, metalowe kratki wentylacyjne do zakładania 
w drzwiach, metalowe osłony otworów wentylacyjnych 
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do przewodów HVAC, kratki wentylacyjne (z metalu) 
do montowania w oknach, metalowe kanały dymowe 
do użytku w budownictwie, okapy metalowe, okładziny me-
talowe do kanałów, okładziny metalowe, płyty metalowe 
na pokrycia ścian, prefabrykaty budowlane z metalu, pro-
dukty budowlane z metalu, produkty metalowe do użytku 
w budownictwie, profile aluminiowe, profile metalowe 
do użytku w budownictwie, profilowane elementy metalo-
we [półobrobione], 7 dmuchawy do sprężania, usuwania 
i transportu gazów, dmuchawy do sprężania, wysysania 
i transportu gazu, dmuchawy elektryczne, dmuchawy obro-
towe, dmuchawy odśrodkowe, dmuchawy osiowe, dmucha-
wy powietrzne, dmuchawy przemysłowe, kondensatory po-
wietrzne [kompresory], maszyny do wysysania powietrza, 
maszyny na sprężone powietrze, maszyny wykorzystujące 
sprężone powietrze, obrotowe sprężarki powietrzne, odcią-
żające zawory zwrotne do wylotów kompresorów powie-
trza, pompy na sprężone powietrze, pompy powietrza, pom-
py ssące, sprężarki do klimatyzatorów powietrza, sprężarki 
do urządzeń do uzdatniania powietrza, sprężarki do urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, sprężarki osiowe, sprężarki powie-
trza, sprężarki powietrzne, wentylatory do sprężania, 11 agre-
gaty chłodnicze będące częściami systemów do chłodzenia 
wody, agregaty klimatyzacyjne, aparatura do podgrzewania 
powietrza, aparatura do suszenia powietrzem, aparatura i in-
stalacje chłodnicze, aparatura i maszyny do oczyszczania 
powietrza, aparatura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, 
aparaty jonizujące do oczyszczania powietrza, armatury 
grzewcze, centralne instalacje klimatyzacyjne, centralne in-
stalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], centralne 
instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, centralne 
urządzenia klimatyzacyjne, cyklony [maszyny do oczyszcza-
nia powietrza], cyklony [urządzenia do oczyszczania powie-
trza], czyste komory [instalacje sanitarne], dmuchawy 
do wentylacji zasilane elektrycznie, dmuchawy elektryczne 
do celów wentylacyjnych, dmuchawy elektryczne do celów 
klimatyzacyjnych, dmuchawy gorącego powietrza, dmucha-
wy kominowe, dmuchawy zimnego powietrza, domowe in-
stalacje klimatyzacyjne, domowe oczyszczacze powietrza, 
domowe urządzenia klimatyzacyjne, domowe urządzenia 
do ogrzewania, dyfuzory powietrza, dymowe kanały, dystry-
butory powietrza, dysze regulujące [części kominków], elek-
trostatyczne filtry powietrza, elektryczne grzejniki wentyla-
torowe, elektryczne instalacje grzewcze, elektryczne 
instalacje sanitarne, elektryczne klimatyzatory, elektryczne 
nawilżacze, elektryczne oczyszczacze powietrza, elektrycz-
ne urządzenia chłodzące do pomieszczeń [do użytku domo-
wego], elektryczne urządzenia do ogrzewania pomieszczeń 
do celów domowych, elektryczne urządzenia do chłodzenia 
pomieszczeń, elektryczne wentylatory chłodzące, elektrycz-
ne wentylatory okienne, elementy chłodnicze, elementy 
grzewcze, elementy grzejne, filtry [części instalacji domo-
wych lub przemysłowych], filtry do gazów [domowe lub 
przemysłowe instalacje], filtry do instalacji przemysłowych, 
filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry 
do oczyszczania powietrza, filtry do odsysaczy dymu, filtry 
do okapów do wyciągów powietrznych, filtry do użycia 
z urządzeniami do ogrzewania, filtry do użycia z urządzenia-
mi do celów sanitarnych, filtry do użycia z urządzeniami 
do wentylacji, filtry do użytku przemysłowego i domowego, 
filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, filtry do wy-
ciągów spalin [części instalacji domowych lub przemysło-
wych], filtry elektryczne do klimatyzacji, filtry kurzu, filtry ma-
gnetyczne będące częściami urządzeń do centralnego 
ogrzewania, filtry powietrza, filtry powietrza [części maszyn 
lub instalacji do oczyszczania powietrza], filtry powietrza 
do instalacji przemysłowych, filtry powietrza do urządzeń kli-

matyzacyjnych, filtry powietrza do celów przemysłowych, 
filtry powietrza do użytku jako odpylacze w procesach prze-
mysłowych, filtry powietrza do użytku jako elementy zatrzy-
mujące kurz w procesach przemysłowych, filtry powietrza 
do użytku domowego, filtry tłuszczowe [części do okapów 
kuchennych], filtry świetlne [inne niż do użytku medycznego 
lub fotograficznego], generatory strumienia powietrza, in-
duktory powietrza [klimatyzatory], induktory powietrza 
[wentylacja], instalacje chłodnicze, instalacje do filtrowania 
powietrza, instalacje do uzdatniania powietrza, instalacje 
do wentylacji, instalacje do wyciągu powietrza, instalacje fil-
trujące powietrze, instalacje grzewcze do powietrza, instala-
cje grzewcze do użytku przemysłowego, instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, 
instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instala-
cje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie, instalacje klimaty-
zacyjne do użytku komercyjnego, instalacje klimatyzacyjne, 
instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje 
wentylacyjne, instalacje wentylacyjne do kuchni, kanały dy-
mowe, kanały dymowe do urządzeń grzewczych, kanały dy-
mowe do urządzeń wentylacyjnych, kanały dymowe z wen-
tylatorami, kanały dymowe z wyciągami, klimatyzacja 
do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych, 
klimatyzatory, klimatyzatory montowane przy oknach 
[do celów przemysłowych], klimatyzatory pokojowe, kratki 
wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych, 
kraty powietrzne do użytku w suszarkach, kurtyny powietrz-
ne, kurtyny gorącego powietrza, kurtyny powietrzne 
do wentylacji, nawilżacze powietrza, nawilżacze powietrza 
[inne niż do celów medycznych], nawilżacze powietrza 
[do celów domowych], nawilżacze powietrza zawierające 
wodę i umieszczane na grzejnikach centralnego ogrzewania, 
nawilżacze przemysłowe, oczyszczacze powietrza, oczysz-
czacze dymu, oczyszczacze powietrza [do użytku domowe-
go], odpylacze elektrostatyczne do oczyszczania powietrza, 
odsysacze gazów, ogrzewacze do pomieszczeń, ogrzewacze 
powietrza, okapy do urządzeń klimatyzacyjnych, okapy 
do urządzeń wentylacyjnych, okapy pochłaniające dym, oka-
py wentylacyjne do kuchenek, okapy wentylacyjne do kuch-
ni, okapy wentylacyjne do piekarników, okapy z wyciągiem 
do użycia z kuchenkami, okapy zawierające wentylatory wy-
ciągowe, okapy z wyciągiem do suszarek do pasz, okienne 
urządzenia do klimatyzacji, osprzęt do kanałów dymowych, 
osuszacze do zastosowania w gospodarstwie domowym, 
osuszacze powietrza, panele klimatyzacyjne do użytku 
w chłodniach [pomieszczeniach chłodzących], parowniki 
do klimatyzatorów, podgrzewacze powietrza, promienniko-
we ogrzewacze do pomieszczeń, przemysłowe instalacje 
chłodnicze, przemysłowe instalacje grzewcze, przemysłowe 
instalacje do suszenia, przemysłowe urządzenia do oczysz-
czania powietrza, przemysłowe urządzenia wentylacyjne, 
przenośne elektryczne suszarki wykorzystujące ciepłe po-
wietrze, przenośne klimatyzatory, przenośne urządzenia 
do chłodzenia wyparnego, przenośne urządzenia do klima-
tyzacji, przenośne urządzenia do suszenia [suszenie ciepłem], 
przenośne urządzenia do wentylacji, przenośne urządzenia 
grzewcze, przenośne wentylatory elektryczne, przepustnice 
ciągu hamujące rozprzestrzenianie się gazów, przepustnice 
ciągu hamujące rozprzestrzenianie się płomieni, przepustni-
ce ciągu hamujące rozprzestrzenianie się ognia, przepustni-
ce ciągu hamujące rozprzestrzenianie się oparów, dymu, 
przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się 
ognia, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się 
dymu, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się 
oparów, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenia-
niu się gazów, przepustnice ciągu zapobiegające rozprze-
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strzenianiu się płomieni, przepustnice ciągu zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się oparów, przepustnice ciągu zapobie-
gające rozprzestrzenianiu się dymu, przepustnice do instala-
cji wentylacyjnych, przepustnice do uwalniania dymu, prze-
pustnice do wyrównywania powietrza, przepustnice 
przeciwpożarowe, przepustnice regulujące powietrze, regu-
latory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się gazów, regene-
ratory ciepła, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie 
się płomieni, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie 
się wyziewów, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie 
się dymu, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu 
się płomieni, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie 
się ognia, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się 
oparów, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu 
się ognia, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu 
się gazów, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenia-
niu się dymu, regulatory gazu, regulatory ciągu zapobiegają-
ce rozprzestrzenianiu się oparów, regulatory temperatury 
[zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrze-
wania, regulowane, powlekane filtry tłuszczowe z przegro-
dami [części okapów kuchennych], rekuperatory do wstęp-
nego ogrzewania powietrza do spalania w systemach 
grzewczych z wykorzystaniem gorących gazów spalino-
wych, rozpraszacze ciepła do urządzeń do chłodzenia, roz-
praszacze ciepła do urządzeń do wentylacji, rury będące 
częściami instalacji sanitarnych, separatory do oczyszczania 
powietrza, sprzęt do tłumienia [części piecyków], sprzęt 
do tłumienia [części pieców], sterylizatory powietrza, syste-
my HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), terminale 
wentylacyjne, urządzenia chłodnicze, urządzenia centralne-
go ogrzewania, urządzenia chłodnicze do użytku komercyj-
nego, urządzenia chłodzące, urządzenia do celów sanitar-
nych, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia 
do cyrkulacji powietrza, urządzenia do napowietrzania, urzą-
dzenia do oczyszczania gazu, urządzenia do oczyszczania 
powietrza w komorach z czystym powietrzem, urządzenia 
do oczyszczania powietrza, urządzenia do oczyszczania po-
wietrza w gablotach z czystym powietrzem, urządzenia 
do oczyszczania powietrza do celów domowych, urządzenia 
do oczyszczania powietrza do użytku handlowego, urządze-
nia do oddzielania powietrza, urządzenia do odświeżania 
powietrza, urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, 
urządzenia do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania po-
wietrznego, urządzenia do ogrzewania pomieszczeń do ce-
lów przemysłowych, urządzenia do recyrkulacji powietrza, 
urządzenia do sterylizacji powietrza, urządzenia do sterylizacji, 
urządzenia do wentylacji, urządzenia do wyparnego chłodze-
nia powietrza, urządzenia gazowe stosowane w chłodzeniu, 
urządzenia grzewcze do pomieszczeń mieszkalnych, urządze-
nia grzewcze, urządzenia grzewcze do pomieszczeń, urzą-
dzenia grzewcze do użytku w domu, urządzenia i maszyny 
do oczyszczania powietrza, urządzenia klimatyzacyjne 
do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia klimatyzacyjne 
do użytku handlowego, urządzenia klimatyzacyjne do celów 
przemysłowych, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia kli-
matyzacyjne montowane w oknach, urządzenia do recyrku-
lacji powietrza, urządzenia do sterylizacji powietrza, urządze-
nia do sterylizacji, urządzenia do uzdatniania powietrza, 
urządzenia do wentylacji, urządzenia do wyparnego chło-
dzenia powietrza, urządzenia elektryczne stosowane w chło-
dzeniu, urządzenia grzewcze do pomieszczeń mieszkalnych, 
urządzenia i instalacje chłodnicze, urządzenia i instalacje 
grzewcze, urządzenia nawilżające do użytku wraz z urządze-
niami klimatyzacyjnymi, urządzenia oczyszczające powie-
trze, urządzenia wentylacyjne, urządzenia wentylacyjne 
do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia wentylacyjne za-
silane energią słoneczną, wentylatory [części instalacji klima-

tyzacyjnych], wentylatory dachowe, wentylatory do klimaty-
zacji, wentylatory do kominów, wentylatory do systemów 
wentylacji, wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, wen-
tylatory do urządzeń wyciągowych gazów, wentylatory 
do urządzeń wyciągowych dymów, wentylatory do urzą-
dzeń wyciągowych spalin, wentylatory do użytku domowe-
go, wentylatory do użytku handlowego, wentylatory 
do użytku przemysłowego, wentylatory do wymienników 
ciepła, wentylatory elektryczne, wentylatory elektryczne bę-
dące elementami domowych instalacji wentylacyjnych, 
wentylatory elektryczne będące elementami domowych in-
stalacji klimatyzacyjnych, wentylatory elektryczne do użytku 
osobistego, wentylatory elektryczne [do użytku domowe-
go], wentylatory eoliczne, wentylatory osiowe, wentylatory 
osiowe do klimatyzacji, wentylatory pożarowe do usuwania 
gazów, wentylatory pokojowe, wentylatory pożarowe 
do usuwania wyziewów, wentylatory pożarowe do usuwa-
nia oparów, wentylatory pożarowe oddymiające, wentylato-
ry radialne, wentylatory ssące, wentylatory stołowe, wentyla-
tory stosowane w klimatyzatorach, wentylatory sufitowe, 
wentylatory turbinowe [aparatura do wentylacji], wentylato-
ry wyciągowe, wentylatory wywiewne, wentylatory z silni-
kiem do klimatyzacji, wentylowane szafki do przechowywa-
nia mięsa [chłodzące], wentylatory ze sprężonym powietrzem, 
wężownice będące elementami instalacji chłodzących, wę-
żownice chłodzące, wiatraki napędzane silnikiem do wenty-
lacji, wyciągi kominkowe, wyciągi kuchenne, wyciągi ku-
chenne [okapy], wyciągi [wentylacja], wyciągi wentylacyjne, 
wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wyciągi wentylacyjne 
do pary, wyciągi wentylacyjne do zamrażarek, wyciągi wen-
tylacyjne dymu, wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], 
wymienniki ciepła, wymienniki ciepła do celów centralnego 
ogrzewania, wymienniki ciepła do kominków, wymienniki 
ciepła do usuwania gazów wydechowych, wymienniki cie-
pła, inne niż części maszyn, wymienniki ciepła, nie będące 
częściami maszyn, wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej, za-
sobniki ciepła, zawory [akcesoria hydrauliczne], zawory 
do klimatyzatorów, zawory do kontroli temperatury [części 
instalacji centralnego ogrzewania], zawory kontroli poziomu, 
zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, ze-
społy sanitarne, 19 dachowe otwory wentylacyjne (niemeta-
lowe -), elementy budowlane (niemetalowe -) w postaci płyt, 
kanały drenażowe, nie z metalu, kanały drenażowe (niemeta-
lowe -), konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownic-
twa, łuki z materiałów niemetalowych, materiały budowlane 
i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane (nie z me-
talu), materiały budowlane niemetalowe o właściwościach 
akustycznych, materiały budowlane niemetalowe, materiały 
budowlane przeciwogniowe, materiały budowlane z włó-
kien mineralnych, materiały budowlane z materiałów z two-
rzyw sztucznych, materiały z warstwą izolacyjną przeciwwil-
gociową (niemetalowe -), niemetalowe klapki wentylatorów 
do budynków, niemetalowe kratki wentylacyjne do budyn-
ków, osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, osłony 
otworów wentylacyjnych, niemetalowe, do przewodów 
HVAC, otwory wentylacyjne w ziemi (niemetalowe -), płyty 
izolacyjne, niemetalowe, płyty laminowane (niemetalowe) 
do celów budowlanych, prefabrykowane elementy budow-
lane (niemetalowe -), prefabrykowane niemetalowe elemen-
ty budowlane do montażu na miejscu, żaluzje [zewnętrzne] 
niemetalowe i nietekstylne, 37 usługi wykonawców w zakre-
sie instalacji klimatyzacyjnych, usługi w zakresie napraw ka-
nałów, usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, usłu-
gi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, usługi demontażu, 
instalacja urządzeń wentylacyjnych, naprawa urządzeń 
do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń do wentyla-
cji, modernizacja instalacji do wentylacji budynków, usługi 



Nr  ZT22/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 71

uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyza-
cyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, in-
stalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, moderni-
zacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 
budynków.

(210) 484783 (220) 2018 04 13
(731) RAKSZAWA KRYSTIAN, Warszawa
(540) Swiss LINIGER

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.05.04, 26.04.01
(510), (511) 11 umywalki, umywalki łazienkowe, baterie 
do umywalek, krany do umywalek, wanny, wanny łazienko-
we, wanny spa, muszle klozetowe [wc], bidety, kabiny prysz-
nicowe, kabiny natryskowe, szklane kabiny prysznicowe, 
drzwi prysznicowe, armatury łazienkowe, brodziki, ścianki 
prysznicowe, odpływy wody [krany], 19 drzwi szklane, drzwi 
niemetalowe, drzwi lustrzane, drzwi harmonijkowe niemeta-
lowe, szklane dachy, dachy niemetalowe.

(210) 484808 (220) 2018 04 13
(731) OLEJNICZAK IRENA SMAK TRADYCJI, Włoszakowice
(540) Smak Tradycji

(531) 26.11.02, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, gulasze, pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), dziczyzna, zupy i wywary, eks-
trakty mięsne, jaja ptasie i produkty z jaj, nabiał i substy-
tuty nabiału, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze 
jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych), ryby, owoce morza 
i mięczaki, gotowe potrawy na bazie ryb lub mięsa, zupy, 
buliony, przekąski na bazie ziemniaków, warzyw, mięsa, 
owoców, orzechów, soi, tofu, desery mleczne, owocowe, 
jogurtowe, galaretki, dżemy, konfitury, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, chipsy warzywne, owocowe, ziem-
niaczane, 35 usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej 
towarów: mięso i wędliny, pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), dziczyzna, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, jaja 
ptasie i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabiału, mleko, 
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone 
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin 
strączkowych), usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej 
towarów: ryby, owoce morza i mięczaki, gotowe potrawy 

na bazie ryb lub mięsa, zupy, buliony, przekąski na bazie 
ziemniaków, warzyw, mięsa, owoców, orzechów, soi, tofu, 
desery mleczne, owocowe, jogurtowe, galaretki, dżemy, 
konfitury, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy, 
usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej towarów: płody 
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy 
i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, żywe zwierzęta, 
organizmy do hodowli, nasiona, rośliny i żywe kwiaty natu-
ralne, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, słód, ziarna 
naturalne, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 
administrowanie działalnością gospodarczą, prace biuro-
we, zarządzanie biznesowe dla sklepów, zarządzanie bizne-
sowe restauracjami, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie handlu.

(210) 484809 (220) 2018 04 13
(731) OLEJNICZAK IRENA SMAK TRADYCJI, Włoszakowice
(540) Smak Tradycji

(531) 26.11.02, 26.11.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12, 25.01.25, 
25.01.01

(510), (511) 29 mięso i wędliny, gulasze, pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), dziczyzna, zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, jaja ptasie i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabiału, 
mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, przetwo-
rzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona 
roślin strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki, goto-
we potrawy na bazie ryb lub mięsa, zupy, buliony, przekąski 
na bazie ziemniaków, warzyw, mięsa, owoców, orzechów, soi, 
tofu, desery mleczne, owocowe, jogurtowe, galaretki, dżemy, 
konfitury, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy wa-
rzywne, owocowe, ziemniaczane, 35 usługi sprzedaży hurto-
wej oraz detalicznej towarów: mięso i wędliny, pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), dziczyzna, zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, jaja ptasie i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabiału, 
mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, przetwo-
rzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona 
roślin strączkowych), usługi sprzedaży hurtowej oraz deta-
licznej towarów: ryby, owoce morza i mięczaki, gotowe po-
trawy na bazie ryb lub mięsa, zupy, buliony, przekąski na ba-
zie ziemniaków, warzyw, mięsa, owoców, orzechów, soi, tofu, 
desery mleczne, owocowe, jogurtowe, galaretki, dżemy, kon-
fitury, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy, usługi 
sprzedaży hurtowej oraz detalicznej towarów: płody rolne 
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze 
dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, żywe zwierzęta, organizmy 
do hodowli, nasiona, rośliny i żywe kwiaty naturalne, świeże 
owoce, orzechy, warzywa i zioła, słód, ziarna naturalne, rekla-
ma, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie 
działalnością gospodarczą, prace biurowe, zarządzanie biz-
nesowe dla sklepów, zarządzanie biznesowe restauracjami, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu.
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(210) 484814 (220) 2018 04 13
(731) ESTETICMED.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(540) BIEŃKOWSCY CLINIC

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów kosmetycznych i pielę-
gnacyjnych, dermo kosmetyków, preparatów i produktów 
medycznych, wyrobów farmaceutycznych i medycznych, in-
formacje handlowe i porady udzielane konsumentom w za-
kresie: usług medycznych i pielęgnacyjnych, higieny, zdrowia 
i urody, preparatów i produktów medycznych, artykułów 
kosmetycznych i pielęgnacyjnych oraz preparatów stoso-
wanych w medycynie kosmetycznej, chirurgii kosmetycz-
nej oraz przeciwstarzeniowej, 41 usługi szkoleniowe, usługi 
szkoleniowe w zakresie: medycyny, medycyny estetycznej, 
kosmetologii, poprawy wyglądu, zdrowia, diety i kondycji 
fizycznej, organizowanie i prowadzenie: konferencji, targów, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, wykładów, 
44 ambulatoryjna opieka medyczna, analizy medyczne 
do diagnostyki i leczenia ludzi, chirurgia kosmetyczna, chi-
rurgia plastyczna, doradztwo medyczne w zakresie derma-
tologii, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, 
doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez 
lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, implantacja 
(wszczepianie) włosów, informacja medyczna, konsultacje 
medyczne, laserowe usuwanie grzyba palców nóg, laserowe 
usuwanie żylaków, medyczna pielęgnacja stóp, obrazowanie 
optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, oferowanie 
terapii laserowej do leczenia chorób, opieka medyczna i ana-
lizy związane z leczeniem pacjenta, prowadzenie placówek 
medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, świadcze-
nie pomocy medycznej, świadczenie usług medycznych, 
terapia ciepłem [medyczna], udostępnianie informacji me-
dycznych w zakresie dermatologii, udzielanie informacji 
związanych z usługami medycznymi, udzielanie informacji 
żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała 
do celów medycznych, udzielanie informacji żywieniowych 
w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała 
do celów medycznych, udzielanie porad medycznych w za-
kresie redukcji masy ciała, udzielanie wiadomości i informacji 
w dziedzinie medycyny, usługi analiz medycznych związane 
z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowo-
tworów, usługi analiz medycznych związane z diagnozowa-
niem raka, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi 
dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi 
diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze do-
tyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze w za-
kresie chirurgii, usługi ginekologiczne, usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi 
lekarskie, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób cia-
ła człowieka, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi 

medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi medyczne w za-
kresie pielęgniarstwa, usługi medyczne w zakresie leczenia 
chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie leczenia 
przewlekłego bólu, usługi medyczne związane z usuwa-
niem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, 
usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i prze-
twarzaniem komórek ludzkich, usługi medyczne związane 
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, 
usługi podologa, usługi spa medycznych, usługi w zakresie 
diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia chirur-
gicznego, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, 
uzupełnienie włosów, laserowe usuwanie tatuaży.

(210) 484827 (220) 2018 04 13
(731) PNEUMATIK SPÓŁKA AKCYJNA, Wysogotowo
(540) Pneumatik

(531) 26.03.01, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 sprężarki (maszyny), sprężarki tłokowe, śrubo-
we sprężarki powietrzne, filtry (części maszyn), 37 instalacja, 
konserwacja, naprawa maszyn, konserwacja i naprawa urzą-
dzeń ciśnieniowych.

(210) 484833 (220) 2018 04 13
(731) BIURO PROGRAMU NIEPODLEGŁA, Warszawa
(540) niepodległa POLSKA STULECIE ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 ściereczki nasączone preparatem czyszczą-
cym do czyszczenia okularów, ściereczki nasączone środ-
kiem czyszczącym do czyszczenia okularów, nasączone 
ściereczki do polerowania, ściereczki nasączane detergen-
tami, do czyszczenia, ściereczki do czyszczenia nasączone 
preparatami do polerowania, 9 magnesy, magnesy do ce-
lów przemysłowych, pamięć USB [pendrive], pamięć flash, 
przenośne urządzenia pamięci flash, odblaskowe opaski 
na ramię, opaski [świecące] do ochrony przed wypadkami 
lub urazami, opaski ostrzegawcze na ramię, artykuły odbla-
skowe do noszenia, do zapobiegania wypadkom, ubrania 
odblaskowe do zapobiegania wypadkom, kółka odbla-
skowe na odzież, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu 
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, 14 breloczki 
do kluczy, breloczki do kluczy [ozdoby], breloczki meta-
lowe do kluczy, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami 
lub dekoracyjnymi zawieszkami], zawieszki do breloków 
do kluczy, breloki do kluczy ze skóry, 16 publikacje pro-
mocyjne, drukowany materiał promocyjny, publikacje re-
klamowe, plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, biuletyny 
informacyjne, biuletyny [materiały drukowane], broszury, 
drukowane foldery informacyjne, organizery do użytku 
biurowego, organizery kieszonkowe, papierowe materiały 
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biurowe, przyborniki biurowe, zakładki, zakładki do ksią-
żek, zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, zakład-
ki do książek, z metali szlachetnych, zakładki papierowe 
do książek, skórzane zakładki do książek, zakładki indeksu-
jące, zakładki samoprzylepne, zakładki do stron, zakładki 
i klipsy do znakowania stron, zakładki indeksujące do doku-
mentów, notatniki samoprzylepne, usuwalne samoprzylep-
ne kartki do notatek, podkładki samoprzylepne [artykuły 
papiernicze], notesy, notesy kieszonkowe, notesy [artykuły 
papiernicze], notesy na zapiski, notatniki [notesy], kołono-
tatniki, smycze reklamowe, ściereczki z celulozy, ściereczki 
do twarzy z papieru, naklejki, nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne], drukowane emblematy, pocztówki, pocztówki 
i widokówki, karty okolicznościowe, kartki okolicznościowe, 
kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowa-
nia, rozkładane kartki okolicznościowe z niespodzianką, 
drukowane karty okolicznościowe z zapisanymi informa-
cjami elektronicznymi, teczki papierowe, teczki [artykuły 
papiernicze], teczki [artykuły biurowe], teczki z notatnikiem 
i przyborami do pisania [zestawy], papier firmowy, koperty, 
koperty [artykuły piśmienne], szare koperty, papier na ko-
perty, koperty papierowe do pakowania, pióra i długopi-
sy [artykuły biurowe], długopisy kolorowe, zestawy piór 
i długopisów, zeszyty do pisania lub rysowania, skoroszy-
ty, terminarze, podkładki do pisania z klipsem, podkładki 
do papieru do pisania, podkładki na biurko, podkładki sa-
moprzylepne [artykuły papiernicze], podkładki na biurko 
z kalendarzem, bloczki karteczek samoprzylepnych [arty-
kuły biurowe],  bloczki notatnikowe, bloczki do notowania, 
kostki do notowania, pojemniki na karteczki do notowania, 
pojemniki na bloczki do notowania, fiszki, piórniki, piórniki 
pudełka na przybory do pisania, worki papierowe, worki 
i torby papierowe, papier na torebki i worki, worki z two-
rzyw sztucznych do pakowania, torby papierowe, wyście-
łane torby papierowe, torby na prezenty, wyściełane torby 
tekturowe, torby na zakupy, torby papierowe do pakowa-
nia, torby papierowe na zakupy, torby z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, papierowe torebki do pakowania, 
torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub 
tworzyw sztucznych, koszulki na dokumenty do użytku 
biurowego, koszulki do przechowywania zbiorów, naklejki 
na samochody, nalepki na zderzaki samochodowe, nalep-
ki na zderzaki pojazdów, magnesy do użytku z materiała-
mi piśmiennymi, magnesy w kształcie liter i cyfr [materiały 
piśmienne], magnesy reklamowe na samochód, etykiety 
odblaskowe, odblaskowe nalepki, znaczki metalowe (pin-
sy), papierowe identyfikatory imienne, papierowe etykietki 
identyfikacyjne, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], 
klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], zwijacze 
do identyfikatorów [artykuły biurowe], pojemniki na dłu-
gopisy, pudełka na pióra i długopisy, pisaki kolorowe, fla-
mastry, zakreślacze, flamastry zakreślacze, mazaki, ołówki, 
ołówki z gumkami do wycierania, ołówki na grafit [ołówki 
automatyczne], ołówki automatyczne, ołówki automa-
tyczne z wkładem grafitowym, kolorowe ołówki grafitowe, 
pojemniki na ołówki, kubki na ołówki, pudełka na pióra 
i ołówki, 21 szmatki do okularów, ściereczki do przecierania 
okularów, szmatki i ściereczki do czyszczenia, kubki, kubki 
ceramiczne, kubki szklane, kubki plastikowe, filiżanki i kubki, 
24 sztandary z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, 25 czapki [nakrycia głowy], czapeczki na przyjęcia 
[odzież],  koszulki z nadrukami, papierowe czapki używane 
jako części odzieży, 28 papierowe czapeczki na przyjęcia, 
czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], czapeczki 
na imprezę jako podarki dla gości, śmieszne gadżety do za-
bawy, śmieszne gadżety na imprezy, 30 wyroby cukiernicze, 
cukierki, 35 produkcja filmów reklamowych, projektowa-

nie materiałów reklamowych, reklama, 41 organizowanie 
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka],  organizowanie widowisk w celach 
kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, produkcja filmów, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, publikowanie książek.

(210) 484838 (220) 2018 04 13
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) PROCALK
(510), (511) 1 środki chemiczne ochrony roślin, dodatki 
chemiczne do środków grzybobójczych dla roślin, do-
datki chemiczne do środków owadobójczych dla roślin, 
środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, 
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw paso-
żytom, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, 
nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnic-
twa, leśnictwa i sadownictwa, dodatki chemiczne do na-
wozów, dodatki chemiczne do środków owadobójczych, 
biostymulatory.

(210) 484840 (220) 2018 04 13
(731) SZECHNICKI ADRIAN AUTO-TIP, Obora
(540) EACS
(510), (511) 12 części samochodowe.

(210) 484841 (220) 2018 04 13
(731) WALKIEWICZ PIOTR, LUBOŃ
(540) motocyklove
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi 
w zakresie sprzedaży: odzieży ochronnej, kasków ochron-
nych, okularów, gogli, odzieży, obuwia i nakryć głowy, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie wysyłkowej sprze-
daży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem sportowym, usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 
usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, 
41 publikowanie drogą elektroniczną, udostępnianie publi-
kacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), elektroniczna 
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Inter-
necie, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, 
udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych 
za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, 
bezprzewodowych i on-line, usługi publikowania cyfrowych 
materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, udostęp-
nianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony interneto-
wej, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multime-
dialna i usługi fotograficzne.
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(210) 484842 (220) 2018 04 14
(731) TABOR JÓZEF PPH ASTRON, Stary Henryków
(540) Astron OLEJ z drzewa życia Moringa

(531) 05.03.09, 05.03.11, 05.11.10, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 olejki do celów kosmetycznych, 5 olejki 
lecznicze.

(210) 484844 (220) 2018 04 14
(731) KUBARSKI ADAM STANISŁAW, Klecza Dolna
(540) AKARDO

(531) 29.01.07, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.03.23, 
26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.05, 26.11.09

(510), (511) 25 odzież, obuwie, wkładki do obuwia, pode-
szwy do obuwia, nakrycia głowy, paski do butów, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej i przez Internet następują-
cych towarów: obuwia, odzieży i nakryć głowy, wyrobów 
i galanterii skórzanej, toreb, torebek, plecaków, toreb po-
dróżnych, waliz, pasków, rękawiczek, parasolek, past i wosku 
do obuwia, dezodorantów do obuwia, środków do konser-
wacji skóry, kosmetyków do stóp, dezodorantów do stóp, 
wkładek do obuwia, półwkładek, podpiętek, zapiętek i wy-
ściółek do obuwia, sznurowadeł, łyżek do butów, prawideł 
do butów, pachołków do ściągania butów, środków do pie-
lęgnacji obuwia, przyrządów do woskowania i polerowania 
obuwia, szczotek do czyszczenia butów i do nakładania 
substancji konserwujących na obuwie, szczotek do polero-
wania obuwia, gąbek ściernych do szorowania skór, kostek 
do czyszczenia obuwia, usługi agencji importowo-eksporto-
wych, usługi handlowe on-line, w ramach których sprzeda-
jący wystawiają produkty, a zakup odbywa są za pośrednic-
twem Internetu.

(210) 484855 (220) 2018 04 16
(731) KONIKOWSKI JAKUB PAWEŁ, Józefosław
(540) DOM JAKUBA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 03.13.01, 03.13.24, 26.01.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, chustki.

(210) 484859 (220) 2018 04 16
(731) HUBEI HAPM MAGNA SEATING SYSTEM CO. LTD., 

Xiangyang, CN

(540) HM

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 
26.03.23, 26.11.03, 26.11.06

(510), (511) 12 pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojaz-
dach, siedzenia do pojazdów, skrzynie biegów do pojazdów 
lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, części składowe 
siedzeń w pojazdach, zwłaszcza elementy konstrukcyjne, 
złącza oraz inne urządzenia do regulacji nachylenia, wyso-
kości i długości siedzeń w pojazdach lub ich części, pojaz-
dy do poruszania się drogą lądową, powietrzną i kolejową, 
dżojstiki do pojazdów, przemienniki momentu obrotowego 
do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, 
podwozia pojazdów.

(210) 484869 (220) 2018 04 16
(731) ZDUNKO PAWEŁ ALFALUX, Choroszcz
(540) LUMMER

(531) 13.01.06, 13.01.17, 13.01.20, 13.01.25, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje oświetleniowe, lam-
py elektryczne, światła sufitowe, urządzenia do oświetlania 
za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], lampy 
oświetleniowe, lampy stojące, żarówki oświetleniowe, ży-
randole, abażury do lamp, klosze do lamp [kominki], kuliste 
klosze do lamp, latarnie oświetleniowe, oprawki do lamp 
elektrycznych, rozpraszacz światła, reflektory do lamp, rury 
oświetleniowe, stelaże do abażurów, świecące numery 
na domy.

(210) 484870 (220) 2018 04 16
(731) HUBEI HAPM MAGNA SEATING SYSTEM CO. LTD., 

Xiangyang, CN
(540) HAPM MAGNA

(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 12 pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojaz-
dach, siedzenia do pojazdów, skrzynie biegów do pojazdów 
lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, części składowe 
siedzeń w pojazdach, zwłaszcza elementy konstrukcyjne, 
złącza oraz inne urządzenia do regulacji nachylenia, wyso-
kości i długości siedzeń w pojazdach lub ich części, pojaz-
dy do poruszania się drogą lądową, powietrzną i kolejową, 
dżojstiki do pojazdów, przemienniki momentu obrotowego 
do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, 
podwozia pojazdów.

(210) 484871 (220) 2018 04 16
(731) EUROWAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zator
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(540) bardzo. wafle

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 30 jadalne wafle.

(210) 484874 (220) 2018 04 16
(731) GRUPA AF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) AF GRUPA AF

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.22, 
26.03.04, 26.03.06, 26.03.23, 26.11.06, 26.04.04

(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, doradztwo biznesowe, 42 usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, 45 doradztwo prawne.

(210) 484880 (220) 2018 04 16
(731) WARSZAWSKA SZKOŁA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 

I KOSMETOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Esteserwis by potocki & babula

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne.

(210) 484882 (220) 2018 04 16
(731) NELRO DATA WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) ND Nelro Data Wrocław

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.12

(510), (511) 2 tonery [tusz] do fotokopiarek, 9 komputery, 
monitory [sprzęt komputerowy], odbiorniki audiowizual-
ne, odbiorniki radiotelefoniczne, radia [odbiorniki radiowe], 
sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, układy scalone, 
baterie elektryczne do pojazdów, anteny.

(210) 484888 (220) 2018 04 16
(731) FORMELLA IWONA, Warszawa
(540) Diamond Place

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.15, 17.02.02, 26.07.18
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne (pielęgnacja ciała, mani-
cure, pedicure, wykonywanie makijażu, stylizacja rzęs, pielę-
gnacja twarzy).

(210) 484896 (220) 2018 04 16
(731) ECO NEW-ECO MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) ECO new

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne ściemniacze światła, kable elek-
tryczne, prostowniki, przekaźniki elektryczne, przełączniki 
czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, prze-
mienniki, inwertory [elektryczność], przetworniki elek-
tryczne, przewodniki elektryczne, przewody elektrycz-
ne, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 11 lampy 
oświetleniowe, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, 
żarniki do lamp, lampy elektryczne, lampy luminescencyj-
ne rurowe do oświetlenia, lampy wyładowcze elektrycz-
ne do oświetlenia, żarówki LED do oświetlania, lampy LED 
do oświetlania, urządzenia do oświetlania za pomocą diod 
elektroluminescencyjnych (LED), 35 zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować w sieci sklepów stacjonarnych 
i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu w tym 
usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjo-
narnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wy-
syłkowej artykułów takich jak lampy oświetleniowe, żarówki 
elektryczne, żarówki oświetleniowe, żarniki do lamp, lampy 
elektryczne, lampy luminescencyjne rurowe do oświetle-
nia, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlenia, żarówki 
LED do oświetlania, lampy LED do oświetlania, urządzenia 
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych 
[LED], elektryczne ściemniacze światła, kable elektryczne, 
prostowniki, przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe 
automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, in-
wertory [elektryczność], przetworniki elektryczne, przewod-
niki elektryczne, przewody elektryczne, elektryczne urządze-
nia kontrolno-sterujące, 37 instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń oraz instala-
cji elektrycznych oświetleniowych.
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(210) 484897 (220) 2018 04 16
(731) ECO NEW-ECO MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) ECO MARINE

(531) 18.03.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 urządzenia służące do poruszania się po wo-
dzie w tym w szczególności: łodzie, jachty, statki, okręty, mo-
torówki, żaglówki i żaglowce oraz inne jednostki pływające, 
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sie-
ci sklepów stacjonarnych i na stronie internetowej zarówno 
w hurcie jak i detalu w tym usługi prowadzenia hurtowni, 
sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz 
sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak 
łodzie, jachty, statki, okręty, motorówki, żaglówki i żaglowce 
oraz inne jednostki pływające, 37 serwis, naprawa, konser-
wacja, przebudowa, rozbudowa, modernizacja, sprząta-
nie i czyszczenie oraz utrzymanie gotowości technicznej 
do użycia urządzeń służących do poruszania się po wodzie 
w tym w szczególności: łodzi, jachtów, statków, okrętów, 
motorówek, żaglówek i żaglowców oraz innych jednostek 
pływających, 39 wynajem i wypożyczanie (czarter) urządzeń 
służących do poruszania się po wodzie w tym w szczególno-
ści: łodzi, jachtów, statków, okrętów, motorówek, żaglówek 
i żaglowców oraz innych jednostek pływających z załogą 
(obsługą) lub bez załogi.

(210) 484932 (220) 2018 04 17
(731) GAS TRADING PODKARPACIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica
(540) G GASTRADING PODKARPACIE

(531) 01.15.05, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 gazowe węglowodory, gazowe mieszanki 
węglowodorowe, gaz (do użytku przemysłowego), gazy 
do użytku w rolnictwie, gazy do użytku w cięciu, gazy 
do użytku w aerozolach, gazy do użytku w ogrodnictwie, 
gazy do użytku w leśnictwie, gaz w postaci płynnej do użyt-
ku przemysłowego, gazy skroplone do użytku wraz z do-
zownikami aerozolowymi, gazy skroplone do użytku wraz 
z opakowaniami aerozolowymi, 4 gaz skroplony, gaz płyn-
ny, mieszaniny gazów, gazy do ogrzewania, gazy do użytku 
przy gotowaniu, gazy do użytku jako paliwo, gazy płynne 
do stosowania do celów domowych, gazy skroplone do po-
jazdów z silnikiem napędowym, gazy płynne do stosowania 
w pojazdach mechanicznych, gaz propanowy sprzedawany 
w butlach do użytku w palnikach, LPG do celów przemysło-
wych, gazy palne, 6 butle metalowe na gaz, pojemniki me-
talowe do gazów płynnych, zbiorniki do magazynowania 
gazu (z metalu), zbiorniki metalowe do transportu gazów 
skroplonych, metalowe zbiorniki do przechowywania skro-
plonych gazów, metalowe butle na sprężony gaz lub płyny 
[puste], metalowe butle do sprężonego gazu lub płynów, 

sprzedawane puste, wysokociśnieniowe butle metalowe 
[pojemniki], butle gazowe (metalowe), 11 instalacje grzew-
cze na gaz, urządzenia grzewcze na gaz, urządzenia zasilane 
gazem do gotowania, urządzenia regulacyjne do urządzeń 
gazowych, instalacje grzewcze do użytku wraz z paliwami 
gazowymi, urządzenia do zmniejszania ciśnienia do użyt-
ku w instalacjach gazowych, instalacje grzewcze, 20 butle 
niemetalowe na gaz, niemetalowe pojemniki przenośne 
na gazy, 39 dostarczanie gazu [dystrybucja], magazynowa-
nie paliw gazowych, napełnianie pojemników.

(210) 484938 (220) 2018 04 17
(731) INFERMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Infermedica
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie układowe, 
komputerowe oprogramowanie użytkowe, programy kom-
puterowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowa-
nie komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie 
komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, opro-
gramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, 
oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego 
dostarczania treści, interaktywne oprogramowanie kompu-
terowe umożliwiające wymianę informacji, oprogramowa-
nie komputerowe umożliwiające udostępnianie informacji 
za pomocą sieci łączności, oprogramowanie komputerowe 
do wykorzystania w systemach wspomagających podejmo-
wania decyzji medycznych, oprogramowanie do przeszu-
kiwania i odnajdowania informacji za pośrednictwem sieci 
komputerowej, API w informatycznych rozwiązaniach me-
dycznych, sztuczna inteligencja w rozwiązaniach informa-
tycznych dla medycyny i usług medycznych, oprogramowa-
nie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie komputerowe 
zdolne do rozumienia i analizy zapytań człowieka i formuło-
wania na nie odpowiedzi, oprogramowanie komputerowe, 
które na podstawie danych jest zdolne do wnioskowania 
w sposób naśladujący myślenie człowieka, oprogramowanie 
wspomagające podejmowanie decyzji w dziedzinie me-
dycyny w oparciu o „inteligentny system wspomagania 
decyzji”, inteligentny system komputerowy wspomagania 
decyzji w dziedzinie medycyny, 42 usługi diagnostyki kom-
puterowej, przygotowywanie programów komputerowych 
do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe 
(wypożyczanie), oprogramowanie komputerowe dla medy-
cyny (projektowanie, instalacja, aktualizacja i wypożyczanie), 
API w informatycznych rozwiązaniach medycznych (projek-
towanie, instalacja, aktualizacja i wypożyczanie), oprogra-
mowanie komputerowe (projektowanie), oprogramowanie 
komputerowe (instalacja), oprogramowanie komputerowe 
(aktualizacja), diagnozowanie błędów w oprogramowaniu 
komputerowym, projektowanie i opracowywanie aparatury 
diagnostycznej, projektowanie urządzeń i sprzętu diagno-
stycznego, projektowanie i opracowywanie medycznej apa-
ratury diagnostycznej, projektowanie, instalacja, aktualizacja 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego zdolnego 
do rozumienia i analizy zapytań człowieka i formułowania 
na nie odpowiedzi, 44 przeprowadzanie diagnozy chorób, 
usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała czło-
wieka, analiza zachowania do celów medycznych, badania 
medyczne, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, do-
radztwo dotyczące ochrony zdrowia, informacja medyczna, 
konsultacje medyczne, organizowanie leczenia medyczne-
go, poradnictwo medyczne, profesjonalne doradztwo w za-
kresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony 
zdrowia, udostępnianie informacji medycznej, udzielanie 
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informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji 
związanych z usługami medycznymi, usługi analiz medycz-
nych związane z leczeniem pacjentów, usługi doradcze i in-
formacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi w zakresie leczenia 
medycznego, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, 
usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi 
informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Inter-
netu, usługi poradnictwa medycznego, usługi informacyjne 
w zakresie opieki medycznej, usługi telemedyczne, usługi 
w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie wyszukiwa-
nia informacji medycznych, udzielanie informacji zdrowot-
nej, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem 
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów.

(210) 484944 (220) 2018 04 17
(731) SOKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myszków
(540) JURAJSKI POTOK

(531) 01.15.24, 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 29 dżemy, kompoty, zupy, tłuszcze jadalne, sałat-
ki owocowe, warzywne, oleje jadalne, napoje mleczne, zupy, 
przetwory jarzynowe, bulion, 32 wody mineralne i gazowa-
ne oraz inne napoje inne bezalkoholowe, napoje owocowe 
i soki owocowe, syropy i preparaty do produkcji napojów.

(210) 484950 (220) 2018 04 17
(731) FUNDACJA MIEJ SERCE, Rybnik
(540) FUNDACJA MIEJ SERCE
(510), (511) 36 usługi gromadzenia funduszy na cele chary-
tatywne dla dzieci potrzebujących.

(210) 484952 (220) 2018 04 17
(731) VOLHA LISITSA, Białystok
(540) BOB SNAIL ŚLIMAK BOB
(510), (511) 29 suszone owoce, wyroby z suszonych 
owoców.

(210) 484977 (220) 2018 04 17
(731) RUGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Mayer & Olsen Rachunkowość. Doradztwo.

(531) 29.01.12, 26.02.19, 27.05.01
(510), (511) 36 doradztwo finansowe.

(210) 484978 (220) 2018 04 17
(731) CHRUŚCIAK DIANA, Samsonów-Komorniki
(540) PUDER & RÓŻ
(510), (511) 25 odzież, 44 usługi kosmetyczne dotyczące: 
paznokci, makijażu, rzęs, makijażu permanentnego.

(210) 484980 (220) 2018 04 17
(731) GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA EDYTA, Warszawa
(540) DZIECIĘCA MATEMATYKA  

EDYTA GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA
(510), (511) 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarcza-
nie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomo-
cy usług transmisja wideo na żądanie, kształcenie praktyczne 
(pokazy), nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywi-
dualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów (szkolenie), pisanie scenariuszy, 
produkcja filmów innych niż reklamowe, publikowanie ksią-
żek, publikowanie on-line edukacyjnych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udo-
stępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie 
publikacji elektronicznych (nie do pobrania), usługi w zakre-
sie oświaty (nauczanie).

(210) 484984 (220) 2018 04 17
(731) LA MER DE ROSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) La Mer de Roses

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwia-
tów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, usługi 
reklamowe dla kwiaciarzy, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z artykułami ogrodniczymi, organizacja wy-
staw kwiatów i roślin do celów handlowych lub reklamo-
wych, usługi w zakresie kupna, usługi w zakresie wystaw 
i prezentacji produktów, usługi w zakresie zamówień on-line, 
usługi zarządzania sprzedażą, wypożyczanie stoisk handlo-
wych, usługi w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicz-
nych, usługi w zakresie dekoracji okien i aranżacji wystaw, 
usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, usługi 
składania zamówień hurtowych, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie franchisingu, udzielanie infor-
macji o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, 
pomoc przy prowadzeniu franszyz, pomoc przy zakładaniu 
przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w komercja-
lizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, usługi 
świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc 
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo-
wych lub w zarządzaniu nimi, pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej związana z organizowaniem 
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zarzą-
dzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, 
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi 
na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsię-
biorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw 
na zasadach franchisingu, porady odnośnie prowadzenia 
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firm w ramach franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, 
wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie 
franchisingu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, dostarczanie biznesowych i handlowych infor-
macji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, dostarcza-
nie informacji marketingowych za pośrednictwem stron in-
ternetowych, dostarczanie informacji gospodarczych 
i handlowych on-line, dostarczanie informacji biznesowych 
i handlowych on-line, organizowanie aukcji internetowych, 
organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie i prze-
prowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, organizo-
wanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, organizowanie, prowadzenie 
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, 
organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, po-
średnictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, 
pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów 
handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pre-
zentacje towarów i usług, promocja sprzedaży, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, promocje sprzedaży w punkcie 
sprzedaży, na rzecz innych, promowanie dzieł sztuki innych 
osób poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednic-
twem strony internetowej, promowanie towarów i usług 
osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług in-
nych podmiotów za pośrednictwem programów kart raba-
towych, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komuni-
kacyjne, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych 
on-line w Internecie, usługi dekorowania wystaw w celach 
reklamowych, usługi reklamowe za pośrednictwem Interne-
tu, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line 
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmu-
jące odzież, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w bran-
ży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży hurtowej 
świadczone on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystyczny-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami arty-
stycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami 
sztuki, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztu-
ki, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi 

sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świąteczny-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świą-
tecznymi, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodni-
czych, usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami diete-
tycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produkta-
mi dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akce-
soriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi 
dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholo-
wymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za za-
mówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowy-
mi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z na-
pojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związa-
ne z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholo-
wymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z na-
pojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi wyrobami 
papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrod-
niczych, usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dese-
rami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyro-
bami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kakao, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, usługi sprzedaży 
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detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, 
usługi sprzedaży hurtowej świadczone on-line w zakresie ar-
tykułów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych on-li-
ne związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjny-
mi, usługi sklepów hurtowych on-line związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi 
w zakresie hurtowej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami zapachowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciw-
deszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wa-
lizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
artykułów bagażowych, usługi sprzedaży hurtowej świad-
czone on-line w zakresie artykułów bagażowych, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artyku-
łów jubilerskich, usługi sprzedaży hurtowej świadczone  
on-line w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do opalania 
się, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów deli-
katesowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie produk-
tów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie artykułów sportowych, 44 kwiaciarstwo, układanie 
kwiatów, usługi w zakresie układania kwiatów, usługi projek-
towania w  zakresie układania kwiatów, uprawa roślin, projek-
towanie kompozycji kwiatowych, pielęgnacja ogrodów lub 
rabat kwiatowych, pielęgnacja ogrodów, sadzenie drzew, 
sadzenie drzew ogrodowych, sadzenie roślin, projektowanie 
krajobrazów, projektowanie ogrodów i krajobrazów, plano-
wanie [projektowanie] ogrodów, ogrodnictwo i kształtowa-
nie krajobrazu, ogrodnictwo krajobrazowe, ogrodnictwo 
krajobrazowe w zakresie wystaw kwiatowych do wnętrz bu-
dynków, ogrodnictwo, doradztwo w zakresie projektowania 
krajobrazu, doradztwo w zakresie rolnictwa, udzielanie infor-
macji on-line na temat usług związanych z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem, informacja i doradztwo w dzie-
dzinie ogrodnictwa, udzielanie informacji na temat usług 
rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, udostępnianie infor-
macji na temat ogrodnictwa, usługi doradcze i konsultacyjne 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów 
rolniczych i ogrodniczych, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie stosowania gnoju w rolnictwie, ogrodnictwie i le-
śnictwie, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stoso-
wania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwa-
stów, szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i le-
śnictwie, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa, usługi 
doradcze w zakresie upraw w związku z ogrodnictwem, in-
formacyjne dotyczące rolnictwa, usługi informacyjne w za-
kresie rolnictwa, usługi ogrodnicze, usługi ogrodnika i usługi 
ogrodnicze, usługi pielęgnacji ogródków, usługi pielęgnacji 
roślin [usługi ogrodnicze], usługi w zakresie projektowania 
ogrodów, usługi w zakresie projektowania kompozycji kwia-
towych, usługi w zakresie rolnictwa, usługi w zakresie rolnic-
twa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi zwalczania 
szkodników dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, usługi 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi 

związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem w za-
kresie rekultywacji nieużytków przemysłowych, wypożycza-
nie kompozycji kwiatowych, wypożyczanie kwiatów, wypo-
życzanie kosiarek do trawy, wypożyczanie roślin, 
wypożyczanie roślin do wnętrz, wypożyczanie roślin donicz-
kowych, wypożyczanie sprzętu rolniczego, usługi wypoży-
czania aranżacji kwiatowych, usługi z zakresu szkółek roślin, 
gospodarstwa rolne (wypożyczanie sprzętu dla - ), usługi 
doradcze dotyczące rolnictwa, udzielanie informacji związa-
nych ze zwalczaniem robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, usługi dorad-
cze w zakresie rolnictwa, usługi doradcze w zakresie wyboru 
darni, usługi doradcze w zakresie układania darni, usługi do-
radcze w zakresie projektowania darni, usługi doradcze zwią-
zane z projektowaniem ogrodów, doradztwo rolnicze, do-
radztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, analiza 
kosmetyczna, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], aku-
punktura, aromaterapia, dopinanie włosów [przedłużanie, 
zagęszczanie], doradztwo dotyczące kosmetyków, doradz-
two dotyczące urody, doradztwo medyczne w zakresie der-
matologii, doradztwo świadczone za pośrednictwem Inter-
netu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie 
urody, elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza ko-
smetyczna, fryzjerskie (salony - ), odbudowa włosów, nakła-
danie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie pro-
duktów kosmetycznych na ciało, mycie włosów szamponem, 
męskie salony fryzjerskie, masaże, masaż tkanek głębokich, 
masaż tajski, masaż sportowy, masaż i masaż terapeutyczny 
shiatsu, masaż gorącymi kamieniami, masaż, manicure (usłu-
gi - ), manicure, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, la-
serowe usuwanie żylaków, laserowe usuwanie tatuaży, lase-
rowe usuwanie grzyba palców nóg, kuracje do włosów, 
kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kosmetyczny zabieg la-
serowy na wzrost włosów, kosmetyczne wykonywanie tatu-
aży za pomocą lasera, kosmetyczne usuwanie żylaków 
za pomocą lasera, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych 
włosów, konsultacje dotyczące kosmetyków, kliniki, informa-
cje dotyczące masażu, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, gabi-
nety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, pielęgna-
cja urody, pielęgnacja stóp, salony fryzjerskie, salony 
piękności, świadczenie usług przez salony piękności, ścina-
nie włosów, udostępnianie obiektów i sprzętu do korzysta-
nia z solarium [do opalania], udostępnianie informacji me-
dycznych w zakresie dermatologii, tradycyjny masaż japoński, 
udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji w dzie-
dzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji związanych 
z tradycyjnym masażem japońskim, udzielanie informacji 
związanych z usługami salonów piękności, usługi doradcze 
dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące ko-
smetyków, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradz-
twa w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie pielę-
gnacji włosów, usługi farbowania brwi, usługi farbowania 
rzęs, usługi farbowania włosów, usługi koloryzacji brwi, usłu-
gi koloryzacji rzęs, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgna-
cji urody, usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakre-
sie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji 
ciała, usługi koszenia trawników, usługi kształtowania brwi, 
usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi manicure 
i pedicure, usługi masażu stóp, usługi medyczne w zakresie 
leczenia skóry, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi 
mikrodermabrazji, usługi nitkowania brwi, usługi obcinania 
włosów, usługi pedicure, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielę-
gnacji urody, usługi pielęgnacji trawników, usługi pielęgnacji 
urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi pielęgnowania 
trawników, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi pod-
kręcania rzęs, usługi przedłużania rzęs, usługi salonów fry-
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zjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salo-
nów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów oferujących 
opalanie natryskowe, usługi salonów pielęgnacji paznokci, 
usługi salonów piękności, usługi salonu fryzjerskiego dla 
dzieci, usługi salonu opalania natryskowego, usługi salonu 
fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi solariów, usługi saun, usłu-
gi sauny na podczerwień, usługi solariów i salonów oferują-
cych zabiegi brązujące, usługi solarium, usługi spa, usługi 
sztucznego opalania, usługi tatuażu brwi, usługi terapii mi-
kroigłowej, usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi trwałej 
ondulacji włosów, usługi w zakresie akupunktury, usługi 
w zakresie architektury krajobrazu, usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi, usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing), 
usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi 
w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanent-
nego, usługi w zakresie medytacji, usługi w zakresie mikro-
pigmentacji, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą 
lasera, usługi w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, usłu-
gi w zakresie ozdabiania ciała, usługi w zakresie pielęgnacji 
twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji 
włosów, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone 
przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie planowania progra-
mów redukcji wagi, usługi w zakresie porad kosmetycznych, 
usługi w zakresie tatuażu, usługi w zakresie udostępniania 
obiektów i sprzętu solariów, usługi zabiegów kosmetycz-
nych na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulit, usługi za-
biegów na cellulitis, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, uzu-
pełnienie włosów, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami 
do celów kosmetycznych, wynajem sprzętu do pielęgnacji 
skóry, wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salo-
nach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, zabiegi 
depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosme-
tyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne 
dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosme-
tyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, za-
biegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla 
ciała, zapewnianie leczenia medycznego, chirurgia plastycz-
na, chirurgia kosmetyczna, chirurgia, depilacja woskiem, do-
radztwo dotyczące alergii, doradztwo dietetyczne, doradz-
two genetyczne, doradztwo w zakresie diety i odżywiania 
się, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, 
implantacja (wszczepianie) włosów, informacja medyczna, 
kliniki medyczne, łaźnie tureckie, łaźnie publiczne [w celach 
higienicznych], leczenie alergii, leczenie w zakresie kontroli 
wagi ciała, nadzór nad programami redukcji wagi, ochrona 
zdrowia, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem 
pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, opieka zdrowotna 
w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie 
masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna związana z na-
turopatią, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka 
zdrowotna związana z homeopatią, ozdabianie ciała, pomoc 
medyczna, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medycz-
ne, profesjonalne doradztwo związane z dietą, profesjonalne 
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, projektowanie ogro-
dów krajobrazowych na rzecz osób trzecich, przeprowadza-
nie badań medycznych, przekłuwanie ciała, rehabilitacja fi-
zyczna, salony tatuażu, solaria, talasoterapia, tatuowanie, 
terapia ajurwedyjska, udostępnianie łaźni publicznych do ce-
lów higieny osobistej, udostępnianie łaźni publicznych, udo-
stępnianie łaźni tureckich, udostępnianie obiektów i sprzętu 
saun, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji 
na temat łaźni tureckich, udzielanie informacji na temat łaźni 
publicznych, udzielanie informacji na temat poradnictwa 
dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji w za-
kresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji 

zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z usługami 
medycznymi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie 
żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów 
medycznych, udzielanie porad medycznych w zakresie re-
dukcji masy ciała, udzielanie wiadomości i informacji w dzie-
dzinie medycyny, układanie sztucznej darni, układanie darni, 
usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi dermatolo-
giczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi dietetyków, 
usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z produktami farmaceutycznymi, usługi 
doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem In-
ternetu, związane z produktami farmaceutycznymi, usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów biofar-
maceutycznych, usługi doradcze i informacyjne w dziedzi-
nie zdrowia, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi 
doradcze w zakresie implantów ortopedycznych, usługi do-
radcze w zakresie chirurgii, usługi doradcze w zakresie diete-
tyki, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry, usługi doradcze związane 
z usługami medycznymi, usługi doradcze związane z dietą, 
usługi doradcze związane z uprawą roślin, usługi doradztwa 
dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradz-
twa on-line w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie 
kontrolowania wagi, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usłu-
gi fryzjerskie, usługi informacji medycznej, usługi informacji 
medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi 
kliniczne w zakresie homeopatii, usługi klinik chirurgii ko-
smetycznej i plastycznej, usługi klinik medycznych i opieki 
zdrowotnej, usługi klinik medycznych, usługi klinik zdrowia, 
usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi pomocy medycznej, 
usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji paznokci, 
usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], 
usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, 
usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, 
usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego, usługi 
opalania natryskowego, usługi odsysania tłuszczu, usługi 
oceny medycznej, usługi oddawania nasienia ludzkiego, 
usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi le-
karskie, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, 
usługi laserowej korekty wzroku, usługi lecznicze dotyczące 
usuwania cellulitu, usługi lecznicze w zakresie usuwania 
tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze związane z odrastaniem 
włosów, usługi kręcenia włosów, usługi ponownego zalesia-
nia, usługi poradnictwa medycznego, usługi prostowania 
włosów, usługi prywatnych szpitali, usługi psychoterapeuty, 
usługi psychologów, usługi psychiatryczne, usługi przesie-
wowych badań wzroku, usługi spa medycznych, usługi 
świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie kontrolowa-
nia wagi, usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi 
w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie oceny 
osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], usługi 
w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie 
oceny psychologicznej, usługi w zakresie psychologii dla 
osób indywidualnych i grup, usługi w zakresie zarządzania 
stresem, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi wi-
zażystów, zapewnianie leczenia psychologicznego.

(210) 484987 (220) 2018 04 17
(731) BODY MIND EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) TRENING POD NAPIĘCIEM
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, usługi trenerskie, 
usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], 
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], nauka 
gimnastyki, kultura fizyczna, wynajmowanie obiektów spor-
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towych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, organizowanie 
zawodów sportowych, usługi szkoleniowe zapewniane przy 
pomocy symulatorów, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie].

(210) 484994 (220) 2018 04 17
(731) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łosice

(540) PROHIBICJA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 wódki, napoje spirytusowe, likiery, nalewki, 
alkohole wysokoprocentowe, destylaty, whisky.

(210) 484998 (220) 2018 04 17
(731) AP PLAN ADAM BARANIECKI I PRZEMYSŁAW KANIA 

SPÓŁKA JAWNA, Leszno
(540) AP PLAN

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 stetoskopy, sprzętu do pomiaru ciśnienia 
krwi, sprzęt do kriochirurgii i krioterapii, sprzęt do magne-
toterapii, dermatoskopy, otoskopy, sprzęt do diatermii, wagi 
lekarskie, sprzęt do diagnostyki naczyń krwionośnych, pul-
soksymetry, termometry lekarskie, sprzęt do terapii ultradź-
więkami, sprzęt medyczny, przybory medyczne, lampy kwar-
cowe do celów medycznych, lampy ultrafioletowe do celów 
medycznych, lampy do nagrzewania do użytku medyczne-
go, elektryczne poduszki grzewcze do użytku medycznego, 
poduszki podgrzewane, elektryczne, do celów medycznych, 
urządzenia medyczne do wzmacniania mięśni przepony 
miednicy, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-re-
habilitacyjnych, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, do użyt-
ku medycznego, maszyny do ćwiczeń fizycznych do celów 
medycznych, urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów 
medycznych, wibratory na gorące powietrze do celów me-
dycznych, łóżka do masażu do celów medycznych, urządze-
nia do masażu do celów medycznych, urządzenia do rehabi-
litacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia do izolacji 
dźwięku do użytku medycznego, inhalatory medyczne, lase-
ry medyczne, spluwaczki medyczne, instrumenty medyczne, 
strzykawki medyczne, igły medyczne, medyczne narzędzia 
ręczne, medyczne połączenia śrubowe, medyczne aparaty 
ortopedyczne, medyczne lampy operacyjne, medyczne ko-

mory ciśnieniowe, medyczne pompy infuzyjne, medyczne 
przyrządy terapeutyczne, medyczne rozszerzacze naczyń, 
torby medyczne przeznaczone do przechowywania instru-
mentów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, 
płytki kręgosłupowe, medyczne urządzenia emitujące pro-
mieniowanie, instrumenty medyczne zawierające laser, tacki 
na przyrządy medyczne, pojemniki na odpady medyczne, 
nebulizatory do celów medycznych, temblaki do użytku 
medycznego, wyciągi do celów medycznych, zakraplacze 
do celów medycznych, bańki do celów medycznych, elek-
trody do użytku medycznego, szyny do celów medycznych, 
zatyczki do butelek medycznych, rurki do zastosowań me-
dycznych, kroplomierze do celów medycznych, miski do ce-
lów medycznych, spluwaczki do celów medycznych, dreny 
do celów medycznych, oświetlenie do użytku medycznego, 
szpatułki do użytku medycznego, lasery do celów medycz-
nych, inhalatory do użytku medycznego, lampy do celów 
medycznych, inkubatory do celów medycznych, aparatura 
medyczna wspomagająca oddychanie, urządzenia do reha-
bilitacji medycznej, urządzenia medyczne do dializowania 
nerek, urządzenia medyczne do uśmierzania bólu, urządze-
nia nawilżające do użytku medycznego, wskaźniki laserowe 
do użytku medycznego, przyrządy telemetryczne do zasto-
sowań medycznych, fotele do celów medycznych lub den-
tystycznych, lampy na podczerwień do celów medycznych, 
urządzenia do fumigacji do celów medycznych, urządzenia 
medyczne do pobierania próbek komórkowych, medyczne 
worki drenażowe do gromadzenia żółci, urządzenia na pod-
czerwień do celów medycznych, odsysające zestawy drena-
żowe do użytku medycznego, nakrycia podgrzewane elek-
trycznie do użytku medycznego, elektroniczne stymulatory 
mięśni do celów medycznych, pojemniki na ciecze do użyt-
ku medycznego, urządzenia medyczne do diagnozowania 
potencjalnego zawału serca, przyrządy medyczne do za-
stosowania w ciałach zwierząt, przyrządy medyczne do za-
stosowania na ciałach zwierząt, urządzenia do ogrzewania 
ciała do użytku medycznego, urządzenia do terapii wodnej 
do celów medycznych, urządzenia do leczenia wodnego 
do użytku medycznego, przyrządy tnące wysokiej częstotli-
wości do celów medycznych, urządzenia do produkcji tlenu 
do celów medycznych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna 
sprzętu medycznego, 42 programowanie komputerów, pro-
gramowanie programów do przetwarzania danych, przygo-
towywanie programów komputerowych do przetwarzania 
danych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron 
internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie opro-
gramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowa-
nia i programowania komputerów, testowanie programów 
komputerowych, pisanie programów komputerowych, 
edycja programów komputerowych, instalacja programów 
komputerowych, instalowanie programów komputerowych, 
modyfikowanie programów komputerowych, konserwacja 
programów komputerowych, tworzenie programów kom-
puterowych, projektowanie programów komputerowych, 
aktualizacja programów komputerowych, kompilacja pro-
gramów komputerowych, programowanie komputerów 
i konserwacja programów komputerowych, programowanie 
stron internetowych, naprawa uszkodzonych programów 
komputerowych, badania dotyczące programów kompu-
terowych, opracowywanie programów do danych, progra-
mowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, 
usługi aktualizacji programów komputerowych, opracowy-
wanie programów do komputerów, tworzenie programów 
do przetwarzania danych, przygotowywanie programów 
do przetwarzania danych, usługi analityczne dotyczące 
programów komputerowych, sporządzanie raportów doty-
czących programów komputerowych, projektowanie pro-
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gramów do przetwarzania danych, doradztwo w zakresie 
programowania komputerów, usługi doradcze dotyczące 
programowania komputerów, sporządzanie raportów doty-
czących programowania komputerowego, usługi w zakresie 
redagowania programów komputerowych, badania w dzie-
dzinie programów i oprogramowania komputerowego, in-
stalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych, 
aktualizowanie programów komputerowych na rzecz osób 
trzecich, doradztwo specjalistyczne związane z programo-
waniem komputerowym, badania związane z opracowy-
waniem programów i oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elek-
tronicznych przewodników po programach telewizyj-
nych, programowanie komputerowe w zakresie systemów 
do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie 
oprogramowania do importowania danych i zarządzania 
nimi, programowanie oprogramowania komputerowego 
do szacowania i obliczania danych, udostępnianie pomocy 
technicznej on-line dla użytkowników programów kompu-
terowych, doradztwo związane z projektowaniem i opraco-
wywaniem programów oprogramowania komputerowego, 
programowanie oprogramowania komputerowego do od-
czytu, transmisji i organizowania danych, usługi doradcze 
dotyczące programów komputerowych, usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące programowania komputerów, 
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i pro-
gramowaniu za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, pro-
gramowaniem i utrzymywaniem oprogramowania kompu-
terowego, doradztwo techniczne związane z programowa-
niem komputerów, usługi projektowe w dziedzinie sprzętu 
i programów komputerowych.

(210) 485001 (220) 2018 04 17
(731) ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH, Warszawa
(540) PolishAPI
(510), (511) 36 usługi bankowości internetowej, usługi ban-
kowości on-line, usługi bankowości elektronicznej, usługi 
bankowości osobistej, usługi bankowości domowej (home 
banking), elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć 
komputerową (bankowość internetowa), usługi finanso-
wej bankowości osobistej, usługi bankowości komercyjnej  
on-line, usługi bankowe, usługi bankowości prywatnej, 
skomputeryzowane usługi bankowe, bankowe usługi roz-
liczeniowe, usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe 
związane z transferem funduszy z kont bankowych, prze-
twarzanie płatności na rzecz banków, usługi finansowe, usłu-
gi informacyjne dotyczące rachunków bankowych, usługi 
w zakresie rachunków bankowych, skomputeryzowane usłu-
gi informacyjne związane z działalnością bankową, usługi 
bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy, 
usługi związane z rachunkami bankowymi i rachunkami 
oszczędnościowymi, transakcje finansowe, finansowe usługi 
bankowe, usługi informacji finansowej, usługi wymiany finan-
sowej, usługi płatności finansowych, udzielenie informacji 
finansowych, przetwarzanie informacji finansowych, finan-
sowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, przelewy i trans-
akcje finansowe oraz usługi płatnicze, udostępnianie infor-
macji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednic-
twem sieci komputerowej lub Internetu, usługi bankowości 
mobilnej świadczone za pośrednictwem aplikacji, 38 usługi 
telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne świadczone 
przez Internet, usługi przesyłania danych, w tym dźwięku, 
obrazu i sms-ów, usługi w zakresie poczty elektronicznej 
oraz przesyłania i odbioru informacji, usługi w zakresie zleceń 

przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych 
środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie zbie-
rania i przekazywania informacji z wykorzystaniem: multime-
diów, urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy 
wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji 
typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz da-
nych i udostępnianiu informacji z możliwością elektroniczne-
go przyjmowania i przekazywania wiadomości, zapewnienie 
wielu użytkownikom dostępu do bezpiecznej skomputery-
zowanej sieci informacyjnej w celu umożliwienia przesyłania 
i rozpowszechniania szerokiego wachlarza informacji w dzie-
dzinie usług finansowych, usługi telekomunikacyjne, a tak-
że usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umoż-
liwieniu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania 
i wykonywania umów, otwierania rachunków bankowych, 
dostępu do konta bankowego oraz dokonywania operacji 
bankowych, wynajem czasu dostępu do komputerowych 
baz danych, rozpowszechnianie informacji finansowych 
przez Internet i inne sieci komputerowe, usługi telekomuni-
kacyjne w zakresie bankowości mobilnej i aplikacji na tele-
fon, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich pro-
jektowanie, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu 
i oprogramowania, projektowanie oprogramowania i syste-
mów komputerowych na potrzeby działalności finansowej, 
bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej 
i ubezpieczeniowej, także na specjalne zamówienie osób 
trzecich w rozumieniu podmiotów gospodarczych i profe-
sjonalistów, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu 
i oprogramowania na potrzeby obsługi i realizacji transakcji 
finansowych, w tym płatności elektronicznych i płatności 
mobilnych, usługi konsultingowe z zakresu wdrażania roz-
wiązań i projektów informatycznych i projektowych, hosting 
portalu internetowego (usługa informatyczna), udostęp-
nianie zasobów serwerów, wynajmowanie komputerów 
i oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach 
sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowe-
go, instalacje, aktualizacja i konserwacja oprogramowania 
komputerowego, odzyskiwanie skomputeryzowanych da-
nych, rozbudowa, rozwój i badania systemów komputero-
wych i oprogramowania komputerowego, usługi integracji 
systemów komputerowych, konfiguracja sprzętu i oprogra-
mowania komputerowego, przeprowadzanie testów sys-
temów i oprogramowania komputerowego, zarządzanie 
projektami w zakresie projektowania, rozbudowy, wdrażania, 
instalacji i konserwacji systemów informatycznych, doradz-
two w zakresie planowania, projektowania i rozbudowy sys-
temów informatycznych, analiza wykorzystania systemów 
informatycznych na potrzeby rozwiązywania problemów 
związanych z działalnością gospodarczą, planowanie projek-
tów informatycznych, usługi migracji danych, dostarczanie 
informacji dotyczących standardów IT, udostępnianie infor-
macji dotyczących bezpieczeństwa danych lub systemów 
informatycznych.

(210) 485003 (220) 2018 04 17
(731) NEXIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) INESTIO
(510), (511) 35 usługi w zakresie rekrutacji personelu, za-
rządzanie zasobami ludzkimi, usługi agencji pośrednictwa 
pracy i rekrutacji pracowników, dobór personelu [dla osób 
trzecich], doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, 
doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie infor-
macji dotyczących rekrutacji pracowników, dostarczanie 
informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej 
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sieci komputerowej, usługi doradcze pośrednictwa pracy, 
usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyj-
nych [w celu rekrutacji personelu], usługi w zakresie reje-
strowania pracowników, usługi w zakresie rekrutacji i przy-
dzielania stanowisk pracy, usługi w zakresie wyszukiwania 
stanowisk pracy i personelu, usługi związane z personelem, 
przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kom-
petencji zawodowych, usługi outsourcingu pracowników, 
usługi w zakresie rekrutacji, selekcji, wysyłania, oddelego-
wywania i wypożyczania personelu (na okres tymczasowy), 
wypożyczanie pracowników (outplacement) i zastępowa-
nie pracowników, dostarczanie siły roboczej na czas okre-
ślony, leasing pracowniczy, outsourcing pracowniczy, opra-
cowywanie CV dla osób trzecich, ogłoszenia odnoszące się 
do rekrutacji personelu, ogłoszenia odnoszące się do ofert 
pracy, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, reklama 
rekrutacji personelu, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządza-
nie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ra-
mach wydawania oprogramowania, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama, reklama on-line za pośrednictwem komputero-
wej sieci komunikacyjnej, reklama typu „płać za kliknięcie”, 
rozpowszechnianie reklam, statystyczne zestawienia, sys-
tematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, usługi 
aukcyjne, usługi marketingowe, usługi w zakresie opraco-
wania graficznego do celów reklamowych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie hotelami, 38 zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, usługi związane 
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sie-
ci komputerowych oraz Internetu, transmisja wiadomości, 
danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
łącznościowych, udostępnianie on-line interaktywnej ta-
blicy ogłoszeniowej, udostępnianie forów internetowych  
on-line, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, zapewnianie 
dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania 
danych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, 
zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, za-
pewnianie dostępu do baz danych, fora [pokoje rozmów] 
dla serwisów społecznościowych, przesyłanie wiadomości, 
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości.

(210) 485006 (220) 2018 04 18
(731) ART BY NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ART BY NATURE

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, lustra, ramki obrazów.

(210) 485018 (220) 2018 04 18
(731) IQ MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) IQ MONEY

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe i in-
westycyjne, inwestycje kapitałowe, transfer kapitałowy, do-
konywanie transakcji finansowych.

(210) 485021 (220) 2018 04 18
(731) COMSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) COMSAT

(531) 01.05.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 anteny, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złą-
cza elektryczne], kable elektryczne, kable koncentryczne, 
kable światłowodowe, maszty do anten bezprzewodowych, 
mierniki sygnału satelitarnego, nadajniki [telekomunikacja], 
nadajniki sygnałów elektronicznych, odbiorniki audiowizual-
ne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficz-
ne, odtwarzacze płyt DVD, radia [odbiorniki radiowe], sprzęt 
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, światło-
wody, wzmacniacze.

(210) 485023 (220) 2018 04 18
(731) ĆWIKLIŃSKA-TATAR MAGDALENA  

DOMEK REGIONALNY ROZETKA, Zakopane
(540) ROZETKA
(510), (511) 43 usługi obiektów gościnnych [zakwaterowa-
nie], wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach 
i mieszkaniach wakacyjnych, hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, wynajem domów 
letniskowych, tymczasowy wynajem pokoi, wynajem za-
kwaterowania na urlop, domy turystyczne, rezerwowanie 
tymczasowego zakwaterowania w postaci domów waka-
cyjnych, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, 
usługi hotelowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwacje 
miejsc w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez 
hotele, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, re-
zerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, świadczenie 
usług przez hotele i motele, usługi restauracyjne świadczone 
przez hotele, oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, serwowanie żywości i napojów dla gości w re-
stauracjach, pensjonaty, domy gościnne, usługi obiektów 
gościnnych [posiłki i napoje].
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(210) 485024 (220) 2018 04 18
(731) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) chillizet

(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 9 płyty i dyski z nagraniami, podcasty, pliki muzycz-
ne do pobierania, pobieralne nagrania dźwiękowe, nagrania mu-
zyczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektro-
niczne, 16 papier i artykuły papiernicze, publikacje drukowane, 
afisze, prospekty, katalogi, broszury, naklejki i nalepki, periodyki, 
czasopisma, materiały szkoleniowe i instruktażowe, kalendarze, 
papeteria, materiały piśmienne, artykuły biurowe zawarte w tej 
klasie, 35 usługi agencji impresaryjnej, usługi agencji reklamowej, 
prowadzenie reklamy i promocji osób trzecich, badanie rynku 
i opinii publicznej, opracowywanie i produkcja reklam praso-
wych, radiowych i telewizyjnych, usługi reklamowe, dystrybucja 
i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, 
informacja handlowa i biznesowa, doradztwo, zarządzanie 
i pomoc w działalności gospodarczej, organizacja wystaw han-
dlowych lub reklamowych, usługi polegające na gromadzeniu 
informacji o działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, 38 usługi agencji informacyjnej, rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych, retransmisja pro-
gramów, opracowywanie i przekazywanie wiadomości z zakresu 
aktualności, sportu, rozrywki, podcasting, nadawanie muzyki, 
dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, emisja 
programów telewizyjnych i radiowych, 41 organizowanie konkur-
sów edukacyjnych i rozrywkowych, rozrywka prasowa, radiowa 
i telewizyjna, organizacja czasu wolnego, produkcja i organizowa-
nie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów i imprez rozrywko-
wych oraz kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, udo-
stępnianie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie 
nagrań, usługi w zakresie opracowywania reportaży, usługi w za-
kresie opracowywania tłumaczeń, organizowanie i rozpowszech-
nianie programów edukacyjnych i rozrywkowych na drodze 
ich transmisji, w tym za pośrednictwem Internetu, produkcja 
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie 
nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, 42 usługi 
w zakresie doradztwa oraz opracowywania ekspertyz i raportów 
naukowo-badawczych w dziedzinie mediów, 45 zarządzanie 
prawami autorskimi do utworów literackich, publicystycznych, 
naukowych, muzycznych, słowno-muzycznych, audialnych w za-
kresie reprodukcji, wprowadzania do obrotu, zwielokrotniania 
i rozpowszechniania.

(210) 485025 (220) 2018 04 18
(731) HORABIK WŁADYSŁAW, Bydgoszcz
(540) BYDGOSZCZ URZEKA

(531) 02.09.01, 24.17.12, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 marketing imprez i wydarzeń, usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, umieszczanie reklam, organizowanie 
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie 
targów i wystaw, pośrednictwo w zakresie reklamy, pro-
mocja [reklama] koncertów, promowanie towarów i usług 
osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów 
z programami promocyjnymi, promowanie towarów i usług 
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, 
publikacja reklam, publikowanie materiałów reklamowych, 
publikowanie materiałów reklamowych on-line, reklama on-
-line za pośrednictwem sieci komputerowe, 41 usługi roz-
rywkowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie imprez rozrywkowych, przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie imprez sportowych, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie imprez rekreacyjnych, przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie imprez kultu-
ralnych i artystycznych, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie występów rozrywkowych na żywo, przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie festiwali, przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie festynów w celach 
rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie imprez muzycznych.

(210) 485026 (220) 2018 04 18
(731) KILIJAŃSKI ANDRZEJ DIGITAL KARABELA, Wyszebórz
(540) AGILE COMMANDER
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], programy komputerowe do zarządzania pro-
jektami, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, 
oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumen-
tami, programy komputerowe do przetwarzania danych, 
programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, pro-
gramy do magazynowania danych, komputerowe programy 
użytkowe do zarządzania plikami.

(210) 485046 (220) 2018 04 19
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) TRZECH MUSZKIETERÓW

(531) 09.07.09, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezal-
koholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, na-
poje orzeźwiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane 
napoje gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owo-
cowe, napoje warzywne, soki, soki owocowe, soki warzywne, 
nektary owocowe, nektary warzywne, koktajle bezalkoholo-
we, woda, woda mineralna i gazowana, syropy owocowe, 
preparaty do produkcji napojów.

(210) 485049 (220) 2018 04 19
(731) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
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(540) OŁAWKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezal-
koholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, na-
poje orzeźwiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane 
napoje gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owo-
cowe, napoje warzywne, soki, soki owocowe, soki warzywne, 
nektary owocowe, nektary warzywne, koktajle bezalkoholo-
we, woda, woda mineralna i gazowana, syropy owocowe, 
preparaty do produkcji napojów.

(210) 485054 (220) 2018 04 19
(731) GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GIVT.COM
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej i zarządzania, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi 
w zakresie planowania i ustalania strategii działalności 
gospodarczej, usługi szacowania ryzyka w działalności 
gospodarczej, usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej, przygotowywa-
nie dokumentów związanych z działalnością gospodar-
czą, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych 
z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i dostarczanie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, ra-
chunkowości, księgowości i podatków, pozyskiwanie i do-
starczanie informacji biznesowych i handlowych, informa-
cji marketingowych, informacji o zatrudnieniu, marketing 
finansowy, audyt, audyt przedsiębiorstw, przygotowy-
wanie sprawozdań i bilansów finansowych, analizy i ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, analizy i badania 
rynkowe, analiza danych biznesowych, analizy w zakresie 
marketingu, analizy kosztów, analizy cen, usługi wyceny 
działalności gospodarczej, usługi w zakresie wywiadu go-
spodarczego, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi 
przetwarzania danych do celów administracyjnych, usługi 
konsultingowe i doradcze w zakresie fuzji, podziału, na-
bywania i zbywania przedsiębiorstw, usługi podatkowe: 
usługi w zakresie rachunkowości i księgowości, usługi 
księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi księ-
gowe w zakresie funduszy emerytalnych, sporządzanie 
dokumentów dotyczących opodatkowania, usługi do-
radcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie rachunkowości, 
księgowości, podatków i płac, usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne na rzecz osób trzecich, doradz-
two, konsultacje, pomoc i informacje w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, usługi w zakresie promowania 
działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświa-
towej, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, publikowanie tekstów reklamowych, usługi two-
rzenia i zarządzania bazami danych, usługi aktualizacji 
i utrzymywania danych w komputerowych bazach da-
nych, usługi wyszukiwania informacji w komputerowych 
bazach danych, 36 usługi finansowe, doradztwo finanso-
we, pośrednictwo finansowe, usługi udzielania pożyczek 
i kredytów, usługi leasingowe, pośrednictwo w zakresie 

pożyczek i kredytów, usługi w zakresie nabycia i prze-
niesienia roszczeń pieniężnych, usługi ubezpieczeniowe, 
doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, 
obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń,  administrowa-
nie roszczeniami ubezpieczeniowymi, ocena w zakresie 
roszczeń ubezpieczeniowych, usługi w zakresie wyceny, 
regulowania, rozliczania i zaspokajania roszczeń ubez-
pieczeniowych, zarządzanie ryzykiem finansowym, 
ubezpieczeniowym, zarządzanie stratami finansowymi, 
ubezpieczeniowymi, usługi w zakresie szacowania strat, 
ocena strat ubezpieczeniowych, likwidacja szkód z tytułu 
ubezpieczenia innego niż na życie, planowanie finansowe 
w zakresie ubezpieczeń i emerytur, administrowanie i za-
rządzanie planami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi: 
fundusze emerytalne, monitorowanie funduszy emerytal-
nych, powiernictwo emerytalne, powiernictwo w zakresie 
funduszy emerytalnych, usługi inwestycyjne, doradztwo 
inwestycyjne, pośrednictwo inwestycyjne, fundusze in-
westycyjne, administrowanie funduszami inwestycyjny-
mi, wyceny i analizy finansowe i inwestycyjne, doradztwo 
w zakresie finansów, inwestycji, podatków, ubezpieczeń 
i emerytur, usługi związane z podatkami (nie księgowość), 
planowanie finansów w zakresie podatków, konsultacje 
podatkowe (nie dotyczy prowadzenia rachunków), usługi 
w zakresie windykacji należności i odzyskiwania długów, 
elektroniczne usługi windykacji należności, faktoring, 
faktoring długów, reasekuracja, usługi agencji windykacji 
należności, usługi doradcze, konsultacyjne, informacyj-
ne i pomoc w zakresie wszystkich wyżej wymienionych 
usług, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, edukacja 
prawna, nauczanie prawa, doradztwo w zakresie naucza-
nia, edukacji i doskonalenia zawodowego, usługi infor-
macyjne dotyczące edukacji, nauczania i doskonalenia 
zawodowego, coaching, usługi w zakresie organizowania 
i prowadzenia szkoleń, kursów, seminariów, wykładów, 
warsztatów, sympozjów, konferencji, kongresów i warsz-
tatów z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunko-
wości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, 
marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, or-
ganizowanie konkursów w celach edukacyjnych i rozryw-
kowych, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania: 
usługi w zakresie publikowania i wydawania czasopism, 
magazynów, periodyków i publikacji z zakresu prawa, eko-
nomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, 
ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospo-
darczej, nieruchomości, usługi w zakresie przygotowywa-
nia prezentacji do celów edukacyjnych, szkoleniowych 
i kulturalnych, 45 usługi prawne: doradztwo prawne, 
opiniowanie i ekspertyzy z zakresu prawa, porady praw-
ne, wyszukiwanie, kompilacja i dostarczanie informacji 
prawnych, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz praw-
nych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień 
prawnych, usługi prawne w zakresie ekonomii,  finansów, 
rachunkowości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, 
kadr i płac, marketingu, działalności gospodarczej, nieru-
chomości, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi 
arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi w za-
kresie sporów sądowych, usługi w zakresie dochodzenia 
roszczeń ubezpieczeniowych, usługi prawne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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(210) 485057 (220) 2018 04 19
(731) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa
(540) Parkuj i Jedź P+R

(531) 27.05.01, 29.01.13, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.11, 24.17.05
(510), (511) 9 automaty biletowe, 16 bilety, 39 usługi parko-
wania samochodów, transport.

(210) 485060 (220) 2018 04 19
(731) PELCZYK ROMAN, Książ Wlkp.
(540) LODY LIDA

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze, 
lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, środki wiążące 
do lodów.

(210) 485065 (220) 2018 04 19
(731) DWELL WELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SACHAROWA Business & Science Center

(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.15, 26.01.06
(510), (511) 36 sprzedaż hurtowa i detaliczna powierzch-
ni pomieszczeń mieszkalnych, powierzchni pomieszczeń 
biurowych, powierzchni pomieszczeń przemysłowych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Interne-
tu powierzchni pomieszczeń mieszkalnych, powierzchni 
pomieszczeń biurowych, powierzchni pomieszczeń prze-
mysłowych, wynajem budynków biurowych, usługowych 
i mieszkalnych, administrowanie i zarządzanie nieruchomo-

ściami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 usłu-
gi budowlane, budowa domów wielo oraz jednorodzinnych, 
budowa obiektów przemysłowych, budowa obiektów usłu-
gowo-handlowych, usługi budowlane dotyczące infrastruk-
tury drogowej, usługi budowlane dotyczące infrastruktury 
technicznej, prace remontowe, prace konserwacyjne, prace 
wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne, usługi in-
formacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawa 
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urzą-
dzeń elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie 
budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, asfal-
towanie, układanie nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa 
urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wyko-
nawcy i inwestora zastępczego robót budowlanych, wyna-
jem sprzętu budowlanego, instalowanie i naprawa wind, 
usługi doradztwa budowlanego.

(210) 485071 (220) 2018 04 19
(731) BROWAR BARNIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Szczecin

(540) BROWAR OKRĘTOWY 2016

(531) 27.05.01, 26.11.05, 26.11.12, 18.04.02
(510), (511) 32 piwo.

(210) 485073 (220) 2018 04 19
(731) ZELENYY OLEKSANDR GLOBAL CHEMIA GROUP, 

Ustrzyki Dolne
(540) PURE FRESH BusinessLine

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.03, 01.15.15, 01.15.21
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, 3 środki wybielające i inne substan-
cje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki 
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki 
do czyszczenia zębów.

(210) 485080 (220) 2018 04 19
(731) KLUB FANTASTYKI DRUGA ERA, Poznań
(540) PYRKON
(510), (511) 21 kubki, 25 odzież, nakrycia głowy, 41 orga-
nizowanie zjazdów w celach rozrywkowych i kulturalnych, 
w szczególności zjazdów związanych z literaturą, grami i fil-
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mami z gatunku fantastyki, organizowanie i prowadzenie 
wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych, w szczególności 
wydarzeń związanych z literaturą, grami i filmami z gatun-
ku fantastyki, organizowanie konkursów, w szczególności 
związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki, 
organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych 
i kulturalnych, w szczególności wystaw związanych z litera-
turą, grami i filmami z gatunku fantastyki, pokazy filmowe, 
w szczególności filmów z gatunku fantastyki, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na wystawy i spotkania.

(210) 485081 (220) 2018 04 19
(731) KLUB FANTASTYKI DRUGA ERA, Poznań
(540) PYRKON FESTIWAL FANTASTYKI

(531) 27.05.01, 26.04.06
(510), (511) 21 kubki, 25 odzież, nakrycia głowy, 41 orga-
nizowanie zjazdów w celach rozrywkowych i kulturalnych, 
w szczególności zjazdów związanych z literaturą, grami i fil-
mami z gatunku fantastyki, organizowanie i prowadzenie 
wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych, w szczególności 
wydarzeń związanych z literaturą, grami i filmami z gatun-
ku fantastyki, organizowanie konkursów, w szczególności 
związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki, 
organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych 
i kulturalnych, w szczególności wystaw związanych z litera-
turą, grami i filmami z gatunku fantastyki, pokazy filmowe, 
w szczególności filmów z gatunku fantastyki, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na wystawy i spotkania.

(210) 485082 (220) 2018 04 19
(731) KLUB FANTASTYKI DRUGA ERA, Poznań
(540) P

(531) 27.05.21, 27.05.01
(510), (511) 21 kubki, 25 odzież, nakrycia głowy, 41 orga-
nizowanie zjazdów w celach rozrywkowych i kulturalnych, 
w szczególności zjazdów związanych z literaturą, grami i fil-
mami z gatunku fantastyki, organizowanie i prowadzenie 
wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych, w szczególności 
wydarzeń związanych z literaturą, grami i filmami z gatun-
ku fantastyki, organizowanie konkursów, w szczególności 
związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki, 
organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych 
i kulturalnych, w szczególności wystaw związanych z litera-
turą, grami i filmami z gatunku fantastyki, pokazy filmowe, 
w szczególności filmów z gatunku fantastyki, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na wystawy i spotkania.

(210) 485088 (220) 2018 04 19
(731) CREHLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) CREHLER

(531) 26.03.01, 26.04.03, 26.07.15, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 42 naukowe i techniczne usługi i badania, 
oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi ba-
dawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu 
i oprogramowania.

(210) 485089 (220) 2018 04 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - 

HANDLOWE PERFEXIM LTD  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań

(540) FLOWLINE
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje grzewcze, instalacje 
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazo-
wych, akcesoria regulacyjne i bezpieczeństwa do instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, krany.

(210) 485093 (220) 2018 04 19
(731) JABŁOŃSKI MATEUSZ, Kołobrzeg
(540) iClinica
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych i sklepów in-
ternetowych z akcesoriami do przenośnych i podręcznych 
cyfrowych urządzeń elektronicznych, telefonów komórko-
wych, cyfrowych asystentów osobistych, laptopów, deko-
derów i przenośnych odtwarzaczy muzycznych, 37 naprawa 
telefonów, naprawa komputerów, naprawa laptopów, Insta-
lacja, konserwacja i naprawa sprzętu związanego z telefona-
mi komórkowymi, komputerami i komputerowymi urządze-
niami peryferyjnymi, przenośnymi i podręcznymi cyfrowymi 
urządzeniami elektronicznymi, telefonami komórkowymi, 
osobistymi asystentami cyfrowymi, laptopami, przystaw-
kami telewizyjnymi i przenośnymi odtwarzaczami muzycz-
nymi, 42 instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowa-
nia związanego z telefonami komórkowymi, komputerami 
i komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi, przenośnymi 
i podręcznymi cyfrowymi urządzeniami elektronicznymi, te-
lefonami komórkowymi, osobistymi asystentami cyfrowymi, 
laptopami, przystawkami telewizyjnymi i przenośnymi od-
twarzaczami muzycznymi.

(210) 485100 (220) 2018 04 20
(731) FALKOWSKI K., KOŁAKOWSKI J., MACIEJEWSKI P. 

MÓWIĄCY KIJ SPÓŁKA CYWILNA, Rzekuń
(540) Mówiący Kij
(510), (511) 28 zabawki, gry planszowe, gry towarzyskie, 
klocki do zabawy, 41 organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowa-
nie konkursów, organizowanie widowisk, organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie 
zawodów sportowych, pisanie scenariuszy, pisanie scenariu-
szy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć, 
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
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udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi kul-
turalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez gale-
rie sztuki, usługi rozrywkowe, usługi trenera osobistego, usłu-
gi trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi 
związane z dyskotekami, wypożyczanie zabawek.

(210) 485103 (220) 2018 04 20
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) MOBILLEK
(510), (511) 5 preparaty do leczenia choroby lokomocyjnej.

(210) 485105 (220) 2018 04 20
(731) PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) PRYZMAT ZAPEWNIAMY CIĄGŁOŚĆ DRUKU

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 2 tonery (tusz) do fotokopiarek, 9 drukarki kom-
puterowe, 16 druki, 40 drukowanie.

(210) 485106 (220) 2018 04 20
(731) PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) PRYZMAT ZAPEWNIAMY CIĄGŁOŚĆ DRUKU

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 tonery (tusz) do fotokopiarek, 9 drukarki kom-
puterowe, 16 druki, 40 drukowanie.

(210) 485112 (220) 2018 04 20
(731) TYSZKA ZBIGNIEW PIRANHA GDYNIA GRAPPLING 

TEAM, Gdynia
(540) Grappling Team Gdynia Piranha

(531) 01.15.24, 03.09.13, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.15, 26.01.19, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 41 nauczanie, trening i instruktaż sportowy 
z zakresu sztuk walki, obozy sportowe związane ze sztuka-
mi walki, organizowanie zawodów sportowych w związku 
ze sztukami walki, organizacja imprez sportowych związa-
nych ze sztukami walki.

(210) 485113 (220) 2018 04 20
(731) TYSZKA ZBIGNIEW PIRANHA GDYNIA GRAPPLING 

TEAM, Gdynia
(540) PIRANHA GRAPPLING
(510), (511) 41 nauczanie, trening i instruktaż sportowy 
z zakresu sztuk walki, obozy sportowe związane ze sztuka-
mi walki, organizowanie zawodów sportowych w związku 
ze sztukami walki, organizacja imprez sportowych związa-
nych ze sztukami walki.

(210) 485117 (220) 2018 04 20
(731) SOLDIER EQUIPMENT KAROLINA STUBIŃSKA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz
(540) SOLDIER EQUIPMENT KAROLINA STUBIŃSKA
(510), (511) 8 broń biała (boczna), maczety, miecze, noże, 
noże myśliwskie, osełki do ostrzenia, ostrza (broń), ostrzał-
ki, pałki policyjne, scyzoryki, szable, pochwy do mieczy, 
9 celowniki teleskopowe do broni palnej, dalmierze (odle-
głościomierze), kompasy (przyrządy pomiarowe), baterie 
do oświetlania, lornetki, wykrywacze przedmiotów metalo-
wych do użytku przemysłowego lub wojskowego, urządze-
nia do ochrony osobistej przed wypadkami, okulary ochron-
ne do uprawiania sportu, urządzenia i przyrządy optyczne, 
teleskopy, zatyczki do uszu do nurkowania, wykrywacze 
(detektory), wykrywacze dymu, 11 latarki, latarki kieszon-
kowe, elektryczne, 18 plecaki, sakwy, myśliwskie worki (ak-
cesoria do polowań), chlebaki, zestawy podróżne (wyroby 
skórzane), skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, torby 
alpinistyczne, podróżne torby na ubranie, torby turystycz-
ne, paski do ekwipunku wojskowego, 22 hamaki, kapok, liny 
niemetalowe, przykrycia maskujące, plecione rzemyki (baty, 
bicze), sieci, siatki maskujące, sznury do pakowania, 25 ban-
dany na szyję, bryczesy, buty sznurowane, buty sportowe, 
czapki (nakrycia głowy), dzianina (odzież), kalosze (wkładane 
na obuwie), kamizelki dla rybaków, cylindry (kapelusze), kap-
tury (odzież), kombinezony, kurtki, kurtki z kapturem chro-
niącym przed zimnem i wiatrem, mundury, nakrycia głowy, 
nauszniki (odzież), obuwie, paski (odzież), pelerynki, płaszcze 
kąpielowe, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki, skarpet-
ki, odzież z imitacji skóry, szale, szaliki, podkoszulki sportowe, 
trykoty, 28 gwizdki (wabiki) myśliwskie, łuki do strzelania, 
przybory do łucznictwa, broń paintballowa (artykuły spor-
towe), amunicja do broni paintballowej (artykuły sportowe), 
zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, wabiki 
do myślistwa lub rybołówstwa, przyrządy do wyrzucania 
rzutek strzelniczych, rzutki strzelnicze (tarcze).

(210) 485122 (220) 2018 04 20
(731) FUNDACJA SUPERDROB USKRZYDLAMY, Karczew
(540) fundacja uskrzydlamy
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(531) 03.07.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o eduka-
cji, kultura fizyczna, informacja o rekreacji, kształcenie prak-
tyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw-
ka], organizowanie zawodów sportowych, usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie].

(210) 485123 (220) 2018 04 20
(731) SOLDIER EQUIPMENT KAROLINA STUBIŃSKA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz
(540) skubi-sb
(510), (511) 8 broń biała (boczna), maczety, miecze, noże, 
noże myśliwskie, osełki do ostrzenia, ostrza (broń), ostrzał-
ki, pałki policyjne, scyzoryki, szable, pochwy do mieczy, 
9 celowniki teleskopowe do broni palnej, dalmierze (odle-
głościomierze), kompasy (przyrządy pomiarowe), baterie 
do oświetlania, lornetki, wykrywacze przedmiotów metalo-
wych do użytku przemysłowego lub wojskowego, urządze-
nia do ochrony osobistej przed wypadkami, okulary ochron-
ne do uprawiania sportu, urządzenia i przyrządy optyczne, 
teleskopy, zatyczki do uszu do nurkowania, wykrywacze 
(detektory), wykrywacze dymu, 11 latarki, latarki kieszon-
kowe, elektryczne, 18 plecaki, sakwy, myśliwskie worki (ak-
cesoria do polowań), chlebaki, zestawy podróżne (wyroby 
skórzane), skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, torby 
alpinistyczne, podróżne torby na ubranie, torby turystycz-
ne, paski do ekwipunku wojskowego, 22 hamaki, kapok, liny 
niemetalowe, przykrycia maskujące, plecione rzemyki (baty, 
bicze), sieci, siatki maskujące, sznury do pakowania, 25 ban-
dany na szyję, bryczesy, buty sznurowane, buty sportowe, 
czapki (nakrycia głowy), dzianina (odzież), kalosze (wkładane 
na obuwie), kamizelki dla rybaków, cylindry (kapelusze), kap-
tury (odzież), kombinezony, kurtki, kurtki z kapturem chro-
niącym przed zimnem i wiatrem, mundury, nakrycia głowy, 
nauszniki (odzież), obuwie, paski (odzież), pelerynki, płaszcze 
kąpielowe, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki, skarpet-
ki, odzież z imitacji skóry, szale, szaliki, podkoszulki sportowe, 
trykoty, 28 gwizdki (wabiki) myśliwskie, łuki do strzelania, 
przybory do łucznictwa, broń paintballowa (artykuły spor-
towe), amunicja do broni paintballowej (artykuły sportowe), 
zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, wabiki 
do myślistwa lub rybołówstwa, przyrządy do wyrzucania 
rzutek strzelniczych, rzutki strzelnicze (tarcze).

(210) 485126 (220) 2018 04 20
(731) PDG CETUS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) Cyclaid
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 485128 (220) 2018 04 20
(731) PDG CETUS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) Unigel Procto
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 485152 (220) 2018 04 23
(731) PIOTROWSKI MARCIN FIRMA PRODUKCYJNO 

HANDLOWO USŁUGOWA CROLL, Słomniki
(540) CROLL
(510), (511) 25 odzież, spodnie, bluzy, bluzki z krótkim rę-
kawem (T-shirt), bluzki z długim rękawem, odzież męska, 
odzież dżinsowa, podkoszulki, odzież codzienna, okrycia 

wierzchnie, spodnie wierzchnie, krótkie spodnie, męskie 
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i ogrodniczki, chinolsy, 
dżinsy, bezrękawniki, serdaki, swetry, koszule z krótkim i dłu-
gim rękawem, kurtki, paski, paski do spodni, skarpety, buty, 
czapki, szaliki, rękawiczki.

(210) 485156 (220) 2018 04 23
(731) MARKOWSKI JAN, Kalinowo
(540) EMERGENCY MEDICAL INFO PIERWSZA POMOC ICE

(531) 01.01.10, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do opakowania, 
formularze, druki, nalepki, naklejki, materiały piśmiennicze, 
okładki, obwoluty, publikacje drukowane, torebki do pako-
wania, koperty, woreczki, ulotki.

(210) 485181 (220) 2018 04 23
(731) FUNDACJA DARMOWY PRAWNIK, Chełm
(540) FUNDACJA Darmowy Prawnik

(531) 07.05.05, 07.05.08, 07.05.10, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, pomoc 
prawna pro bono, usługi prawne świadczone przez Internet, 
usługi prawne świadczone przez telefon, usługi doradcze 
związane z prawami konsumenta, przygotowywanie opi-
nii, ekspertyz i analiz prawnych, sporządzanie pism proce-
sowych, badania prawne, usługi zastępstwa procesowego 
w sporach sądowych, reprezentacja przed organami admi-
nistracji publicznej, usługi zastępstwa procesowego w po-
stępowaniu egzekucyjnym, usługi prawnego dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych, usługi alternatywnego roz-
wiązywania sporów, usługi prawne związane z negocjacją 
kontraktów dla osób trzecich, obsługa prawna podmiotów 
gospodarczych, usługi analizy prawnej oraz konstrukcji 
prawnej umów i regulaminów, usługi świadczone przez wy-
kwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, sporządzanie testamen-
tów, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania.

(210) 485183 (220) 2018 04 23
(731) FUNDACJA DARMOWY PRAWNIK, Chełm
(540) DARMOWY prawnik.eu
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(531) 07.05.05, 07.05.08, 07.05.10, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, pomoc 
prawna pro bono, usługi prawne świadczone przez Internet, 
usługi prawne świadczone przez telefon, usługi doradcze 
związane z prawami konsumenta, przygotowywanie opi-
nii, ekspertyz i analiz prawnych, sporządzanie pism proce-
sowych, badania prawne, usługi zastępstwa procesowego 
w sporach sądowych, reprezentacja przed organami admi-
nistracji publicznej, usługi zastępstwa procesowego w po-
stępowaniu egzekucyjnym, usługi prawnego dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych, usługi alternatywnego roz-
wiązywania sporów, usługi prawne związane z negocjacją 
kontraktów dla osób trzecich, obsługa prawna podmiotów 
gospodarczych, usługi analizy prawnej oraz konstrukcji 
prawnej umów i regulaminów, usługi świadczone przez wy-
kwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, sporządzanie testamen-
tów, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania.

(210) 485194 (220) 2018 04 23
(731) ITWIZ MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ITwiz
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, reklama, reklama banerowa, promocja koncertów, re-
klama bezpośredniej odpowiedzi, reklama w czasopismach, 
reklama biznesowych stron internetowych, reklama w zakre-
sie filmów kinowych, udzielanie informacji związanych z re-
klamą, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, re-
klama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama za pomocą 
marketingu bezpośredniego, produkcja filmów reklamo-
wych, promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, usługi 
reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy graficznej, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, 41 usługi reporterskie, usługi wydawnicze i repor-
terskie, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia innych 
niż do celów reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów 
i druków innych niż reklamowe, w Internecie, konsultacje 
edytorskie, multimedialne wydania czasopism, multime-
dialne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, 
multimedialne wydania publikacji elektronicznych, pisanie 
i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publi-
kacja czasopism, publikacja gazet elektronicznych on-line, 
publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publi-
kowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie czasopism, 
publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie cza-
sopism internetowych, publikowanie czasopism w postaci 
elektronicznej w Internecie, publikowanie dokumentów, pu-
blikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz da-
nych lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, pu-
blikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja 
recenzji on-line w dziedzinie rozrywki, publikowanie drogą 
elektroniczną, publikowanie druków, również w formie elek-
tronicznej innych niż do celów reklamowych, publikowanie 
druków w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie 
druków w formie elektronicznej, publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, czaso-
pism, publikowanie książek i recenzji, publikowanie książek 
związanych z technologią informacyjną, publikowanie mul-
timedialne magazynów, czasopism i gazet, udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie on-line 
czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, usługi wy-
dawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze 
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, 
usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, usługi 

wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wy-
dawnicze, usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, 
usługi pisania tekstów, usługi publikacji, wydawanie gazet, 
wydawanie czasopism, wydawanie biuletynów, organizo-
wanie konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych, 
organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i ob-
sługa konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, 
produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multime-
dialna i usługi fotograficzne, przeprowadzanie wywiadów 
ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, 
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobisto-
ściami w celach rozrywkowych.

(210) 485208 (220) 2018 04 24
(731) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) Hydrovita

(531) 01.15.15, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
nawozy rolnicze i ogrodnicze, nawozy sztuczne, adiuwan-
ty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, 
dezynsekcyjne.

(210) 485209 (220) 2018 04 24
(731) ŻUKOWSKA BEATA, FRĄCZEK JÓZEF ECO SHINE 

SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) ECO SHINE PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE

(531) 26.07.11, 26.07.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki czyszczące, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, preparaty myjące, mieszaniny do nabłyszcza-
nia podłóg, preparaty do zmywania naczyń, odkamieniacze 
do użytku domowego, środki do polerowania podłóg i me-
bli, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro-
cesach produkcyjnych, detergenty do samochodów, środki 
do polerowania samochodów, środki do nadawania połysku 
samochodom, chemiczne produkty do ożywiania kolo-
rów do użytku domowego [pranie], preparaty chemiczne 
do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do prania 
chemicznego, ściereczki nasączane detergentami, do czysz-
czenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domo-
wego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, 
oleje czyszczące, płyny do czyszczenia przedniej szyby sa-
mochodowej, preparaty antystatyczne do celów domo-
wych, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania 
kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, 
środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szoro-
wania], środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie 
do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pral-
nictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające praniu 
połysk, środki zmiękczające do tkanin, wosk do podłóg, 5 pły-
ny dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji 
rąk, odświeżacze powietrza, środki dezynfekcyjne do celów 
higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych.
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(210) 485214 (220) 2018 04 24
(731) GRUPA ETNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Tarnowskie Góry

(540) MUSIC CLUB onyx 2.0

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie imprez, nocne kluby, usługi 
związane z dyskotekami, usługi rozrywkowe, 43 usługi baro-
we, obsługa gastronomiczna.

(210) 485223 (220) 2018 04 24
(731) CHOJNOWSKI KRZYSZTOF PRO-NET, Ostrołęka
(540) MOJA OSTROŁĘKA

(531) 07.01.08, 07.03.02, 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama i usługi reklamowe, reklama w In-
ternecie dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, w szczególności Internetu, publikacja 
treści reklamowych, publikacja książek i czasopism elektro-
nicznych on-line nie do pobrania, tworzenie tekstów rekla-
mowych, redagowanie tekstów reklamowych, 41 publiko-
wanie czasopism internetowych, wydawanie czasopism, 
usługi reporterskie, publikowanie materiałów multimedialnych  
on-line, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych ksią-
żek i czasopism w Internecie, opracowywanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe w Internecie.

(210) 485224 (220) 2018 04 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) PAKIET GOLD FRUIT
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i sadownictwa.

(210) 485230 (220) 2018 04 24
(731) STELMASIAK EWA, Józefów
(540) THE WELLNESS INSTITUTE

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania w zakresie biz-
nesu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
usługi marketingowe, usługi public - relations, 41 doradztwo 
zawodowe, organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-
nych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
publikowanie książek, publikowanie on-line książek i czaso-
pism, coaching w zakresie życia osobistego [life-coaching], 
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe 
i edukacyjne], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzi-
nie life coachingu, 44 usługi medycyny alternatywnej, usługi 
psychologów.

(210) 485240 (220) 2018 04 24
(731) STĘPNIAK SYLWIA, STĘPNIAK KRZYSZTOF AHOJ 

CZARTER SPÓŁKA CYWILNA, Węgorzewo
(540) Ahoj Czarter
(510), (511) 39 wynajem łodzi / czarterowanie jednostek 
pływających.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1

1 483235, 483607, 484838, 484932, 485073, 485208, 485224

2 484882, 485105, 485106

3 482029, 482031, 482975, 483000, 483152, 483153, 483235, 483339, 483341, 483499, 483545, 483607, 483619, 
483644, 483647, 483650, 483657, 483659, 483661, 483662, 483664, 483747, 483749, 483760, 483874, 483966, 
484282, 484283, 484284, 484287, 484379, 484401, 484441, 484709, 484833, 484842, 485073, 485209

4 483860, 484932

5 479675, 482013, 482975, 483000, 483008, 483009, 483013, 483014, 483015, 483016, 483017, 483018, 483025, 
483026, 483027, 483031, 483152, 483153, 483235, 483339, 483341, 483644, 483647, 483650, 483657, 483659, 
483661, 483662, 483747, 483749, 483885, 484041, 484076, 484281, 484285, 484286, 484289, 484303, 484315, 
484364, 484379, 484401, 484842, 484880, 485103, 485126, 485128, 485208, 485209

6 482125, 482127, 482372, 483703, 484781, 484932

7 475858, 483006, 483028, 483049, 484023, 484134, 484201, 484587, 484693, 484781, 484827

8 483760, 485117, 485123

9 459125, 470695, 475858, 477439, 479673, 479912, 482435, 482617, 483028, 483040, 483583, 483585, 483700, 
483991, 484134, 484171, 484436, 484440, 484742, 484833, 484882, 484896, 484938, 485021, 485024, 485026, 
485057, 485105, 485106, 485117, 485123

10 482975, 483000, 483644, 483647, 483650, 483657, 483659, 483661, 483662, 483747, 483749, 483760, 484051, 
484172, 484998

11 482125, 482127, 482372, 483860, 484026, 484028, 484134, 484440, 484693, 484762, 484781, 484783, 484869, 
484896, 484932, 485089, 485117, 485123

12 483028, 484840, 484859, 484870, 484897

14 482029, 482031, 483045, 483710, 483991, 484621, 484833

16 470695, 477439, 482029, 482031, 482435, 482617, 483040, 483075, 483095, 483176, 483679, 483760, 484171, 
484549, 484742, 484833, 485024, 485057, 485105, 485106, 485156

17 483075

18 482029, 482031, 483710, 483760, 484387, 484389, 484458, 484621, 485117, 485123

19 483075, 484106, 484224, 484781, 484783

20 482105, 482725, 483760, 484146, 484610, 484932, 485006

21 482306, 483760, 484833, 485080, 485081, 485082

22 483075, 485117, 485123

24 477619, 482029, 482031, 482991, 484146, 484833

25 477619, 482029, 482031, 482105, 483593, 483710, 483760, 484387, 484389, 484401, 484436, 484458, 484833, 
484841, 484844, 484855, 484978, 485080, 485081, 485082, 485117, 485123, 485152

26 483760

28 482991, 484041, 484056, 484387, 484389, 484458, 484833, 485100, 485117, 485123

29 479675, 481254, 481937, 483125, 483273, 483545, 483695, 483696, 483697, 484424, 484580, 484770, 484808, 
484809, 484944, 484952

30 479675, 480497, 480505, 480508, 480511, 480521, 480522, 480523, 481495, 481791, 482455, 482943, 483078, 
483273, 483545, 483684, 483686, 483725, 483789, 484364, 484580, 484677, 484726, 484770, 484833, 484871, 
485060

31 481726, 483545, 484580, 484770

32 483078, 483545, 483617, 483789, 483844, 484364, 484457, 484643, 484762, 484770, 484944, 485046, 485049, 
485071
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33 482462, 483139, 483140, 483142, 484569, 484643, 484994

34 479117, 483459

35 469713, 470695, 475858, 477439, 477568, 479673, 479912, 480987, 481726, 481791, 481937, 482029, 482031, 
482343, 482358, 482435, 482617, 482879, 483006, 483028, 483040, 483049, 483064, 483078, 483095, 483318, 
483428, 483534, 483535, 483583, 483585, 483630, 483664, 483671, 483679, 483698, 483745, 483746, 483860, 
483954, 484026, 484028, 484056, 484061, 484106, 484171, 484208, 484214, 484270, 484386, 484387, 484388, 
484389, 484424, 484445, 484458, 484549, 484587, 484592, 484602, 484643, 484742, 484748, 484762, 484808, 
484809, 484814, 484833, 484841, 484844, 484874, 484896, 484897, 484984, 484998, 485003, 485024, 485025, 
485054, 485093, 485194, 485223, 485230

36 480623, 482343, 482502, 483040, 483318, 483428, 483481, 483534, 483535, 483583, 483585, 483630, 483679, 
483718, 483720, 483745, 483746, 483942, 483987, 484278, 484654, 484950, 484977, 485001, 485018, 485054, 
485065

37 469713, 475858, 482358, 482523, 483006, 483679, 484029, 484061, 484134, 484270, 484587, 484654, 484781, 
484827, 484896, 484897, 485065, 485093

38 470695, 479673, 482029, 482031, 482617, 483040, 483583, 483585, 483680, 484171, 484549, 485001, 485003, 
485024

39 469713, 477439, 477568, 481726, 481791, 483679, 484037, 484386, 484388, 484424, 484445, 484897, 484932, 
485057, 485240

40 482029, 482031, 483703, 485105, 485106

41 457371, 470695, 479224, 479747, 479912, 481098, 481495, 482029, 482031, 482401, 482462, 482502, 482617, 
483006, 483064, 483095, 483176, 483318, 483428, 483463, 483671, 483698, 483745, 483746, 483953, 484038, 
484041, 484056, 484166, 484169, 484171, 484202, 484203, 484252, 484347, 484387, 484389, 484401, 484420, 
484451, 484458, 484621, 484748, 484814, 484833, 484841, 484980, 484987, 485024, 485025, 485054, 485080, 
485081, 485082, 485100, 485112, 485113, 485122, 485194, 485214, 485223, 485230

42 469713, 470695, 477568, 479673, 481937, 482125, 482127, 482372, 482435, 482523, 483006, 483040, 483463, 
483534, 483535, 483630, 483679, 483680, 484134, 484171, 484252, 484401, 484742, 484748, 484874, 484938, 
484998, 485001, 485024, 485088, 485093

43 477309, 477439, 481291, 482401, 482462, 482502, 483145, 483147, 483176, 483617, 483671, 483684, 483686, 
483695, 483696, 483697, 484451, 484677, 484700, 484762, 485023, 485214

44 481495, 481726, 482906, 483372, 483463, 483671, 483679, 483953, 484071, 484401, 484700, 484814, 484888, 
484938, 484978, 484984, 485230

45 477568, 481937, 482125, 482127, 482372, 483318, 483428, 483668, 483671, 484202, 484203, 484208, 484214, 
484874, 485024, 485054, 485181, 485183
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

#PozytywnyPatriotyzm 483593

„TARCZYŃSKI”. „Zdaniem wielu, najlepsze  
mięsne przekąski na świecie” 483273

100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW  
Moje odkrycie PROFi BEZ KONSERWANTÓW  
BEZ BARWNIKÓW  
Kurczak w sosie indyjskim z makaronem 481254

2+ DwaPlus 484445

4 Angels 482105

4 lingua 481098

604 ROOM HEDONISTIC MAGAZINE 483698

ab AKADEMIA BORELIOZY 484401

abcMED HITS 484051

AC Autocraft Batterien 483700

Acatar ACTI-TABS 483644

Acatar CONTROL 483647

Acatar ZATOKI 483650

ACUNI 484028

ADPROCTIN 483009

ADULTS POWER 480987

AF GRUPA AF 484874

AGILE COMMANDER 485026

Ahoj Czarter 485240

AKARDO 484844

ALU-Profil PANEL 482125

ANALITEQ 482343

ANGINAL 483013

ANONYMOUS TOBACCO 483459

AP PLAN 484998

aQuality 484762

Aroma House 483874

ART BY NATURE 485006

Astron OLEJ z drzewa życia Moringa 484842

AURI 483760

B 481791

B&P INSTAL 484029

banieczka 484587

BANKOMAT 475858

bardzo. wafle 484871

BESEL 484023

BIAŁE KOKOSOWE 483545

BIAŁYSTOK NEW POP FESTIVAL 484171

BIEŃKOWSCY CLINIC 484814

bimed 482906

BOB SNAIL ŚLIMAK BOB 484952

BOBOGAST 483885

BROWAR OKRĘTOWY 2016 485071

BUSINESS EDGE 484748

BYDGOSZCZ URZEKA 485025

C’EST MON STYLE 479117

CAF 484693

CALCYBION 483018

CALCYCAPS 483014

Camp TIME 483860

capricorn 482029

CAPRICORN 482031

CARAT 484106

CATHBOOK 483428

CAVALIER 483140

CAYRA 484621

CCIUSTITA 484202

CENTRUM JĘZYKOWE KONIK 483671

CERTYFIKAT PODATKOWY KIPP 484208

CERTYFIKAT PODATKOWY KIPP 484214

chabin 483006

Chef Don Qualitto 484726

chillizet 485024

CHOPSTIX NOODLE BAR 477439

CITI SPECIALS PROGRAM KORZYŚCI 483040

CLASS HÖFF CREATES HOMES 482306

Cloud 2 B 483680

CNBOP-PIB 484252

Collegium Gostomianum 484166

Collegium Gostomianum 484169

COMSAT 485021

CORPORATE LAW ADVISERS 483668

CREHLER 485088

CREM 480623

CROLL 485152

Cyclaid 485126

CYCLOREG 483008

D3 483000

DARMOWY prawnik.eu 485183

DAX Sun 483152

DAX Sun 483153

DEZOPOL VC 420 484285

DEZOPOL-MED COMPLEX VC 430 484286

DEZOPOL-MED VC 410 484281

Diamond Place 484888
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DLA Beskid Zdrój 483844

DlaSnu z melatoniną 483025

DOM JAKUBA 484855

Domwestor 484654

Duda Spécialité KUCHNIA MYŚLIWSKA 484424

DUTAMIN 484076

DZIECIĘCA MATEMATYKA  
EDYTA GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA 484980

E ELITE GYM&FITNESS 484041

EACS 484840

ECO MARINE 484897

ECO new 484896

ECO SHINE PROFESJONALNE ŚRODKI  
CZYSZCZĄCE 485209

EDCO 483607

Effectis 484347

EFN 484389

efn 484458

EMERGENCY MEDICAL INFO  
PIERWSZA POMOC ICE 485156

ENVIO FIGHT NIGHT 484387

envio GROUP 484388

ENVIO 484386

EPIDEMED VC 400 H5N1 B V F Polio  
Tbc Salmonella Gronkowiec 484303

Esteserwis by potocki & babula 484880

EUPALIN VC 350 484283

Exner 483372

Explore Poland, Explore Quality 482879

extra comfort XENNA 483661

extra comfort XENNA 483662

FABRYKA DRIFTU 479747

fast 484146

FEMOFAR 483015

FLOWLINE 485089

Fokolandia 482991

free FOOD KIDS 479675

Fresz 484457

FRYTKI+SOS 483145

FUNDACJA Darmowy Prawnik 485181

FUNDACJA MIEJ SERCE 484950

fundacja uskrzydlamy 485122

G GASTRADING PODKARPACIE 484932

GALA rok zał. 1950 482943

galeria neptun 483745

galeria neptun 483746

givt 483318

GIVT.COM 485054

g-mesh 484172

Go Logis Zawsze na dobrej drodze 484037

Gold GF 483045

Grappling Team Gdynia Piranha 485112

GRECOS.SHOP 483078

Habe 483499

HAMILTON 483991

HAPM MAGNA 484870

Hav 484580

HBK 483028

HKK 482435

HM 484859

HURTON 469713

HYDRO- PLUS 483017

HYDROMAX 483016

Hydrovita 485208

iClinica 485093

Igastrik 482013

IGORIABANK 483718

IGORIACARD 483720

INA PREMIUM HAUS 483942

INDYKPOL GWARANCJA 100% jakości Bianka  
PIERŚ GOTOWANA Z INDYKA 483695

INDYKPOL Premium GWARANCJA 100%  
jakości Alba filet gotowany z indyka 483697

INDYKPOL Premium GWARANCJA 100%  
jakości wędzona Szynka z indyka 483696

INESTIO 485003

Infermedica 484938

IQ MONEY 485018

isaan 483176

ISKIAL MAX + CZOSNEK D3 482975

ITwiz 485194

IUSTITA AEQUITAS SEQUITUR LEGEM  
CONSENSUS FACIT LEGEM 484203

JAKOB HABERFELD OŚWIĘCIM 484643

JURAJSKI POTOK 484944

kiteshop.pl 484592

KLN Studio Filmowe 483064

Konto z Lwem Mobi 483535

Konto z Lwem Mobilne 483534

Konto z Lwem PRP 483630

Kościuszko 483789

KRISTECH technika otworowa 484270

KS03C 484742

kunagone 484549

La Mer de Roses 484984

LICENCJA KRAMARZ POLSKA 482372

LIKOR BY MRT 482401

Linia natury MAŚĆ ALPEJSKA 484379

LODY LIDA 485060

Love Your Life 477619

LUMMER 484869

luppo puppo 484451

m 480521

m 480522
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m 480523

m&m’s 480497

m&m’s 480505

m&m’s 480508

m&m’s 480511

MAESTROITALIA PIZZA & PASTA 482455

Magic Wash 484709

mamyTO 484610

MANUKA MEDICAL 483954

MARKA SOKOŁÓW SERVICE 481937

MasterTAP 484201

MaxiCalcin D+K+Ca D3+K2 483026

Mayer & Olsen Rachunkowość. Doradztwo. 484977

MAZURSKA DESKA podłogi dębowe 484224

MEET POINT 482617

Męski Pocałunek 483725

MIG 210 483049

MOBILLEK 485103

MOJA OSTROŁĘKA 485223

MORZE MYDŁA 484441

motocyklove 484841

Mówiący Kij 485100

MUSIC CLUB onyx 2.0 485214

Muzeum Komórek .pl 479912

MUZEUM NALEWKI ŁÓDZKIEJ 482462

N23 BY MRT 482502

NAPROSTON M 483031

NASZA CHATA 483125

NAWROCKI CLINIC 483953

NBP Centrum Pieniądza  
im. Sławomira S. Skrzypka 483095

ND Nelro Data Wrocław 484882

Neostresin Forte 483027

Net Credit 483987

NICCOLO GIOVANNI 484436

NIE BĄDŹ CZARNYM CHARAKTEREM! 483339

niepodległa POLSKA STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI 484833

NIKUMA 484026

OŁAWKA 485049

ONELUX 484440

OPTYCLUB ZDROWIE TO PODSTAWA 484420

OSADA POD DINOZAURAMI NOWĘCIN / ŁEBA 481291

OTECH 484134

P 485082

PAKIET GOLD FRUIT 485224

Parkuj i Jedź P+R 485057

PELAVO 483659

Pelavo. Masz moc w sobie. 483657

Perwir 483619

PHANTOM 459125

PILATESspot 484038

PIRANHA GRAPPLING 485113

Pizza Pasta I BASTA 483684

Pizza Pasta i Basta 483686

Pneumatik 484827

POCIŚNIJ PRYSZCZOM! 483341

PolishAPI 485001

POLPANEL ALU system 482127

POWERS PARTNER 482358

pozcom 484061

Pożyczka Przekorzystna Banku Pekao S.A. 483583

Pożyczka Przekorzystna 483585

PROCALK 484838

PROHIBICJA 484994

PROJEKT WALIZKA 484056

PRYZMAT ZAPEWNIAMY CIĄGŁOŚĆ DRUKU 485105

PRYZMAT ZAPEWNIAMY CIĄGŁOŚĆ DRUKU 485106

PRZEBOJOWE OPOLE 484602

PRZYJAZNE BADANIA KLINICZNE 483463

PSZCZELARIUM 481495

PUDER & RÓŻ 484978

PURE FRESH BusinessLine 485073

PYRKON FESTIWAL FANTASTYKI 485081

PYRKON 485080

Qki 484677

QRIW Welding Services 483703

RAJPAK OPAKOWANIA 483075

rezydencja ,,BIELIK” 477309

ROZETKA 485023

Rücken 482725

SACHAROWA Business & Science Center 485065

SaneChem 483235

siliconwoonerf 483481

SKARBY BARYCZY 481726

skubi-sb 485123

Smak Tradycji 484808

Smak Tradycji 484809

SOLAR 483710

SOLDIER EQUIPMENT KAROLINA STUBIŃSKA 485117

SONITUS akustyka wnętrz ochrona  
przeciwdźwiękowa 482523

Społeczne Towarzystwo Oświatowe 457371

STOLICA 484569

SUPER HISTORIA.pl 470695

SUWAŁA 477568

Swiss LINIGER 484783

THE WELLNESS INSTITUTE 485230

TIME OUT 483664

travelBE kraków follow TravelBE 479224

TRENING POD NAPIĘCIEM 484987

TRZECH MUSZKIETERÓW 485046
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TRZY KORONY BROWAR NOWOSĄDECKI 483617

TYGRYSEK 483966

Unigel Procto 485128

unique suits 483679

VC 171 484282

VC 231 484284

VC 330 484287

VC 420 484315

VC 430 484289

VENTURE INC 484278

Visum Q 484071

VIT MORNING 484364

went serwis 484781

WRAP & ROLL 484770

XENNA 483747

ZALESIE MAZURY  ACTIVE SPA 484700

Zbójeckie Grzane 483139



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.

866965 ASKANELI ASKANELI BROTHERS (2018 04 03)
CFE: 03.07.24, 25.01.05, 26.01.15 33, 35, 43

963204 FREEDOM (2018 04 20) 10
1168063 Yovita (2018 03 12)

CFE: 25.03.01, 27.05.24, 29.01.13 29, 30
1272228 CARIN (2018 03 22)

CFE: 03.03.01, 26.04.15 9
1272920 Camilla (2015 05 10)

CFE: 27.05.01, 29.01.11 3, 9, 14, 18, 24, 25, 35
1304937 OLYMP No 6 six (2018 04 20)

CFE: 27.05.01, 27.07.01 3, 14, 18, 25
1341108 SISMAK (2018 04 03)

CFE: 24.15.07, 27.05.08, 29.01.04 12
1379779 NEW HOPE (2017 08 08)

CFE: 27.05.17 29, 35, 36
1380854 Heimat (2018 03 05) 34
1390529 VIENNA HOUSE (2018 03 12)

CFE: 27.01.12, 29.01.01 39, 41, 43
1396392 OLYMP LEVEL 5 FIVE (2018 04 20)

CFE: 27.05.01, 27.07.01 3, 14, 18, 25
1400331 l (2018 01 12, 2017 09 22)

CFE: 26.04.03, 27.05.21, 
29.01.12

14, 15, 16, 18, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28

1400341 medox (2017 12 05)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 9

1400365 mijia+ (2017 07 06, 2017 01 09)
CFE: 28.03.00 7, 9, 11, 12

1400415 (2017 12 05)
CFE: 28.05.00 32

1400439 VacTest (2018 02 13, 2017 08 14) 9, 42
1400499 Keragel (2018 03 27, 2017 09 27) 5
1400500 Cutiprotect (2018 03 30, 2017 10 04) 3, 5
1400501 Ceracutis (2018 03 30, 2017 10 04) 3, 5
1400502 Medocutan (2018 04 03, 2017 10 04) 3, 5
1400503 Cutanoprotect (2018 03 30, 

2017 10 04)
3, 5

1400505 Fresh (2017 11 07)
CFE: 26.01.02, 26.07.25, 
27.05.24, 29.01.12

3, 5, 8, 16, 21

1400517 EBNY (2018 02 06, 2018 01 11) 3
1400539 SEULEMENT (2018 01 26)

CFE: 27.05.01 12
1400561 WO OM WOOM (2017 10 11, 2017 09 18)

CFE: 27.05.01 3, 35
1400615 DELIVER SMOKERS OF SMOKE 

(2017 12 19, 2017 12 18)
9, 34, 35, 42

1400658 G (2018 01 04)
CFE: 27.05.21 21

1400721 i-lighter (2017 11 27)
CFE: 27.05.01 34

1400741 N NEUHAUS (2018 01 03, 2017 12 29)
CFE: 26.01.01, 27.05.17 29, 30, 32, 43

1400743 LES EAUX DE CHANEL 
(2018 01 12, 2017 07 14)

3

1400770 Green-Source (2017 11 20)
CFE: 05.03.15, 28.03.00 37

1400818 Adlie DEPUIS 1982 (2018 02 06, 2017 08 29)
CFE: 25.03.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14 29, 30

1400864 conquer (2017 12 06)
CFE: 26.13.25, 27.05.22 18, 25, 28

1400895 HEHONG (2018 01 29)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 4

1400899 (2018 01 31, 2017 09 08)
CFE: 26.03.23, 26.04.01, 26.11.02 7

1400900 STRTZ (2018 01 31, 2017 09 08)
CFE: 27.05.01 7

1400909 FINARTEL (2017 12 19) 36
1400953 N NEUHAUS (2018 01 03, 2017 12 29)

CFE: 26.01.01, 27.05.17, 29.01.11 29, 30, 32, 43
1400954 NATURAMATTE (2018 03 13, 2017 12 18) 2
1400991 EXATHLON BRASIL WORLD’S MOST CHAL-

LENGING PERFORMANCE GAME (2017 08 21, 
2017 07 21)
CFE: 01.01.01, 02.01.08, 
26.04.03, 27.05.02, 29.01.13

25, 28, 35, 38, 41

1401034 FUGUANG (2017 12 08)
CFE: 21.03.01, 26.01.03, 26.11.08, 28.03.00 21

1401043 IRAETA (2018 01 03)
CFE: 26.04.04, 26.11.01, 28.03.00 6, 7

1401048 (2017 11 14, 2017 07 13)
CFE: 01.15.17, 05.05.20, 24.15.21 6

1401067 WEI HONG (2018 01 18)
CFE: 26.01.04, 28.03.00 11

1401083 NeoMag (2017 12 05)
CFE: 01.15.03, 27.03.12, 27.05.01, 29.01.12 1, 5

1401094 HITAS (2018 01 18, 2017 09 19) 6, 19, 37, 42
1401148 TKH (2018 01 11)

CFE: 26.03.23, 27.05.01, 
29.01.13

1, 9, 35, 36, 37

1401152 LD (2017 12 11)
CFE: 27.05.17, 28.03.00 42

1401171 REPIDERMA (2018 03 30, 2017 10 02) 3, 5



Nr  ZT22/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 99

1401175 TACTIC (2018 03 27, 2018 03 26) 5
1401218 LOGWORKS (2018 01 29)

CFE: 07.01.24, 07.15.08 35, 37, 40, 42
1401247 RRG BUSINESS SOLUTIONS (2018 01 15,  

2018 01 11)
CFE: 26.03.23, 29.01.12 12, 35, 37, 39, 42

1401282 KIROBO (2017 09 12, 2017 03 24) 7, 9, 28
1401320 YLONG (2017 12 05)

CFE: 15.07.01, 27.03.15, 28.03.00 7
1401361 Transafe (2018 01 12)

CFE: 28.03.00 10

1401370 (2018 01 09)
CFE: 19.07.01, 29.01.03 32

1401401 SQIRT (2018 02 01, 2017 08 02) 10
1401406 PURPLE1 (2018 02 01, 2017 08 02) 10
1401494 ARIANE (2017 10 19, 

2017 04 21)
7, 9, 12, 37, 39, 42

1401499 PLANSTAR (2017 12 07) 1
1401501 NEUHAUS (2018 01 03, 2017 12 29)

CFE: 27.05.17 29, 30, 32, 43



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1  1401083, 1401148, 1401499 

2  1400954 

3  1272920, 1304937, 1396392, 1400500, 1400501, 1400502, 1400503,
 1400505, 1400517, 1400561, 1400743, 1401171 

4  1400895 

5  1400499, 1400500, 1400501, 1400502, 1400503, 1400505, 1401083,
 1401171, 1401175 

6  1401043, 1401048, 1401094 

7  1400365, 1400899, 1400900, 1401043, 1401282, 1401320, 1401494 

8  1400505 

9  1272228, 1272920, 1400341, 1400365, 1400439, 1400615, 1401148,
 1401282, 1401494 

10  963204, 1401361, 1401401, 1401406 

11  1400365, 1401067 

12  1341108, 1400365, 1400539, 1401247, 1401494 

14  1272920, 1304937, 1396392, 1400331 

15  1400331 

16  1400331, 1400505 

18  1272920, 1304937, 1396392, 1400331, 1400864 

19  1401094 

21  1400331, 1400505, 1400658, 1401034 

22  1400331 

23  1400331 

24  1272920, 1400331 

25  1272920, 1304937, 1396392, 1400331, 1400864, 1400991 

26  1400331 

27  1400331 

28  1400331, 1400864, 1400991, 1401282 

29  1168063, 1379779, 1400741, 1400818, 1400953, 1401501 

30  1168063, 1400741, 1400818, 1400953, 1401501 

32  1400415, 1400741, 1400953, 1401370, 1401501 

33  866965 

34  1380854, 1400615, 1400721 

35  866965, 1272920, 1379779, 1400561, 1400615, 1400991, 1401148,
 1401218, 1401247 

36  1379779, 1400909, 1401148 

37  1400770, 1401094, 1401148, 1401218, 1401247, 1401494 

38  1400991 

39  1390529, 1401247, 1401494 

40  1401218 
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41  1390529, 1400991 

42  1400439, 1400615, 1401094, 1401152, 1401218, 1401247, 1401494 

43  866965, 1390529, 1400741, 1400953, 1401501



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.

464176 CENTRAL HISUMER, S.L.
2017 03 31 33

471175 JOIN EXPERIENCE S.A.
2018 02 20 9, 42

477378 Kotliński Roman
2018 03 29 9, 16, 35, 41

478223 Laboratoires Fill-Med
2018 04 03 5, 41, 43, 44

478374 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.  
(INDITEX, S.A.)
2018 04 23 25, 42

477988 Action Service & Distributie B.V.
2018 04 30 3, 8, 16, 21, 35

478384 The Cartoon Network, Inc.
2018 04 30 38

478245 GENLOG EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 04 30 28

478245 Ćwikliński Marek Genlog Europe
2018 04 30 28

478212 LEŚNIEWSKI MICHAŁ
2018 03 27 35



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.

1385063 Intelligent Apps GmbH
2018 05 14 9, 39, 42
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