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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 18 czerwca 2018 r. Nr ZT25

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) 458450 (220) 2016 06 30
(731) PRIME VISIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) PRIME EYEWEAR

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 soczewki okularowe, soczewki kontaktowe, 
oprawki okularowe, okulary przeciwsłoneczne, szkło optycz-
ne, szkła okularowe, szkła kontaktowe, akcesoria do pielęgna-
cji soczewek, szkieł i okularów, 44 usługi branży optycznej.

(210) 471830 (220) 2017 05 17
(731) T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) proSklep
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub od-
twarzania dźwięku lub obrazów, osprzęt do przetwarzania 
danych, urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia te-
lefoniczne, aparaty telefoniczne, przewody, słuchawki telefo-
niczne, telefony przenośne, telefony komórkowe, zestawy 
głośno mówiące, sprzęt do korzystania z telefonu bez użycia 
rąk, dyktafony, anteny, baterie do telefonów, ładowarki, obu-
dowy do telefonów, zestawy słuchawkowe, uchwyty i po-
krowce do telefonów komórkowych, karty PCMCIA, karty te-
lefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów 
komórkowych, karty sim, karty magnetyczne kodowane, 
pamięci przenośne, urządzenia do przetwarzania informacji, 
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania 
danych, dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magnetyczne 
nośniki danych, audio i video, płyty CD, płyty DVD, oprogra-
mowanie i programy komputerowe, oprogramowanie i pro-
gramy komputerowe ładowalne, oprogramowanie i progra-
my komputerowe udostępniane za pośrednictwem Interne-
tu, pliki graficzne i muzyczne, dzwonki do ściągnięcia do te-
lefonów komórkowych, komputery przenośne, modemy, 
laptopy, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, przenośna 
aparatura do radiokomunikacji, telefoniczne urządzenia 
nadawcze i zestawy nadawcze, nadajniki telekomunikacyjne, 
aparatura radiotelefoniczna, urządzenia GPS, odbiorniki ra-
diowe, interfejsy komputerowe, publikacje elektroniczne, 
35 usługi w zakresie reklamy, organizacja kampanii reklamo-
wych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi 
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamo-
wych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za po-
średnictwem sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi 
marketingowe, usługi impresariów w działalności artystycz-
nej, promowanie zespołów muzycznych, badania opinii pu-
blicznej, badania rynku, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom za pośrednictwem punktów informacji 
konsumenckiej, telefoniczne udzielanie informacji dla nie-
obecnych abonentów, pozyskiwanie danych do komputero-

wych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, pośrednictwo w zakresie nabywania usług teleko-
munikacyjnych, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, publikowanie tekstów sponso-
rowanych, prezentacja produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży oraz usługi pośred-
nictwa sprzedaży urządzeń do nagrywania, przesyłania lub 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, urządzeń i przyrządów 
fotograficznych, urządzeń telefonicznych, aparatów telefo-
nicznych, przewodów, słuchawek telefonicznych, telefonów 
przenośnych, telefonów komórkowych, zestawów głośno 
mówiących, sprzętu do korzystania z telefonu bez użycia rąk, 
anten, baterii do telefonów, ładowarek, obudów do telefo-
nów, zestawów słuchawkowych, uchwytów i pokrowców 
do telefonów komórkowych, kart PCMCIA, kart telefonicz-
nych do automatów, kart telefonicznych do telefonów ko-
mórkowych, kart sim, kart magnetycznych kodowanych, pa-
mięci przenośnych, urządzeń do przetwarzania informacji, 
współpracujących z komputerami w zakresie przekazywania 
danych, dźwięku i obrazu, czystych i zapisanych magnetycz-
nych nośników danych, audio i video, płyt kompaktowych, 
płyt DVD, programów komputerowych, komputerów prze-
nośnych, laptopów, urządzeń do komunikacji wewnętrznej, 
dyktafonów, odbiorników radiowych, aparatury radiotelefo-
nicznej, nadajników telekomunikacyjnych, przenośnej apara-
tury do radiokomunikacji, modemów, osprzętu do przetwa-
rzania danych, interfejsów komputerowych, publikacji elek-
tronicznych, plików danych zawierających utwory muzyczne 
i wizualne, materiałów piśmiennych, wydawnictw muzycz-
nych, literackich i książkowych, książek, czasopism, gazet, 
dzienników, periodyków, afiszy, albumów, atlasów, fotografii, 
kalendarzy, katalogów, map, naklejek, plakatów, prospektów, 
kopert, biletów, kartek okolicznościowych, usługi rejestrowa-
nia, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji za po-
średnictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie 
pakietów informacji handlowej, informacji o działalności go-
spodarczej, tekstów reklamowych dostosowanych do indy-
widualnych wymagań odbiorcy, usługi informacji o działal-
ności gospodarczej i handlowej, usługi w zakresie umożliwia-
nia wymiany informacji i konwersacji w zakresie działalności 
gospodarczej i handlowej oraz reklamy w czasie realnym 
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu i te-
lefonów komórkowych, 36 usługi w zakresie pośrednictwa 
w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, umów kredyto-
wych za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, 
Internetu, usługi sprawdzania stanu konta za pośrednic-
twem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi 
dokonywania płatności za pośrednictwem telefonu, sieci te-
leinformatycznych, Internetu, informacja o ubezpieczeniach, 
informacje bankowe, informacje finansowe, emisja i obsługa 
kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, sponsorowa-
nie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, organi-
zacja zbiórek środków finansowych, zbiórki funduszy na cele 
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dobroczynne, wycena kosztów naprawy, 38 usługi teleko-
munikacyjne zawarte w tej klasie, informacja o telekomuni-
kacji, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii 
komórkowej lub cyfrowej, łączność poprzez sieć światłowo-
dów, łączność poprzez terminale komputerowe, przydziela-
nie użytkownikom dostępu do sieci Internet, zapewnianie 
dostępu do Internetu, połączenie z Internetem za pośred-
nictwem telekomunikacji, udostępnianie internetowego fo-
rum dyskusyjnego, usługi świadczone przez operatora sieci 
telefonii komórkowej lub cyfrowej w zakresie obsługi połą-
czeń abonentów, usługi przekazywania głosu i obrazu 
w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, obsługa tele-
konferencji, usługi teleksowe i telefaksowe, usługi w zakresie 
przekazywania wiadomości, przesyłanie informacji teksto-
wej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci infor-
matycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu 
i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi poczty 
elektronicznej, usługi przekazywania poczty elektronicznej 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej, 
usługi poczty głosowej, udostępnianie połączeń z sieciami 
informatycznymi, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, modemów, wypożyczanie urządzeń służących 
do przesyłania głosu, obrazu i danych za pośrednictwem 
telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, dzierżawa łączy 
telefonicznych i linii telekomunikacyjnych, dzierżawa czasu 
dostępu do witryn internetowych, dostarczanie dostępu 
do sieci komputerowych, przydzielanie dostępu do baz da-
nych, udostępnianie stron internetowych za pośrednic-
twem telefonii komórkowej lub cyfrowej bezpośrednio 
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, usługi transmisji 
danych z pamięci telefonów komórkowych na strony inter-
netowej i ze stron internetowych do pamięci telefonu ko-
mórkowego, transmisja satelitarna, usługi w zakresie umożli-
wiania wymiany informacji i konwersacji w czasie realnym 
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych. Internetu, te-
lefonów komórkowych i cyfrowych, usługi przekazywania 
informacji lokalnej dotyczącej obszaru na którym znajduje 
się odbiorca zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, usłu-
gi telekomunikacyjne świadczone przez portal internetowy 
obejmujące przesyłanie informacji tekstowych, dźwięko-
wych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, emisja 
programów radiowych i telewizyjnych, usługi udostępnia-
nia, pobierania i odtwarzania plików danych zawierających 
utwory muzyczne i wizualne, przydzielanie kanałów teleko-
munikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, telefo-
niczne udzielanie informacji o telekomunikacji, umożliwia-
nie wielu użytkownikom dostępu do zbioru informacji 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, intranetu, 
udostępnianie obiektów telekomunikacyjnych, 42 usługi 
w zakresie badań naukowych i technicznych, usługi nauko-
we i techniczne oraz ich projektowanie, przygotowywanie 
serwisów internetowych, mianowicie tworzenie, i utrzymy-
wanie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie 
oraz zarządzanie witrynami i stronami internetowymi, kon-
wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną 
i konwersja danych z formy elektronicznej z możliwością 
edycji, wynajmowanie miejsca na serwerach, wynajmowa-
nie i udostępnianie zasobów serwerów i sieci komputero-
wych, udostępnianie kreatorów stron internetowych, odzy-
skiwanie danych z komputerów i telefonów komórkowych, 
dostarczanie wyszukiwarek internetowych, wypożyczanie 
serwerów (hosting), instalacje, konserwacja, powielanie, ak-
tualizacja, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania 
i programów komputerowych, usługi projektowania syste-
mów komputerowych, leasing oprogramowania i progra-

mów komputerowych, usługi udostępniania oprogramo-
wania i programów komputerowych poprzez sieci 
komputerowe.

(210) 473650 (220) 2017 07 03
(731) JAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Green CENTERFLEX

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane, szkło bu-
dowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalo-
we elementy konstrukcyjne, dźwigary niemetalowe, ruszto-
wania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, 
zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe pły-
ty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe 
elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończenio-
we, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki 
niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, filc dla 
budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów, 
panele prefabrykowanych ścianek działowych, kleje na bazie 
gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, 
zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, 
masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy 
spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, nie-
metalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi 
i gipsowo-kartonowymi, taśmy zbrojące w formie wstęgi 
z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa 
sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z poli-
chlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy 
z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac bu-
dowlanych, taśmy z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stoso-
wane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic prze-
widziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, 
w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zapra-
wach murarskich, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe 
ogniochronne, prefabrykowane elementy niemetalowe, pa-
pier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w budownic-
twie, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipso-
wo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, 
płyty sufitowe, niemetalowe taśmy do łączenia i maskowa-
nia oraz wzmacniania połączeń płyt budowlanych, płyt gip-
sowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki 
i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowa-
nia płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kar-
tonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz 
bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z two-
rzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane 
w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, 
z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, 
strzyżeni tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym 
do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne 
dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stoso-
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wane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z two-
rzyw sztucznych, stosowane w budownictwie, 35 telemar-
keting, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje 
importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynko-
we, badanie rynku, marketing, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie tar-
gów w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tek-
stów reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla 
nabywców i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, doradztwo w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, 
sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z nastę-
pującymi towarami: artykuły i narzędzia dla budownictwa, 
środki chemiczne przeznaczone dla budownictwa, środku 
chemiczne do napowietrzania i konserwacji betonu, środki 
do konserwacji cegieł i ceramiki z wyjątkiem farb i lakierów, 
preparaty konserwujące stosowane w murarstwie, środki 
chemiczne do czyszczenia kominów, chemikalia organiczne 
do czyszczenia, żywice syntetyczne w stanie surowym, kleje 
przemysłowe, kleje dla budownictwa, masy klejące i monta-
żowe dla budownictwa, rozpuszczalniki do lakierów, plastyfi-
katory, materiały ognioodporne, spoiwa do betonu, cegieł 
i ceramiki, silikony, spoiwa, kity, lepiki, materiały przylepne 
do celów przemysłowych, żywice sztuczne w stanie suro-
wym, farby, pokosty, lakiery, pigmenty, bejce, rozcieńczalniki 
do farb i do lakierów, spoiwa do farb, preparaty do konser-
wacji drewna, preparaty antykorozyjne, tworzywa sztuczne 
półprzetworzone, substancje do izolacji i powłoki izolacyjne 
do izolacji przeciwwilgociowej i cieczoszczelnej do budyn-
ków i budowli betonowych i żelbetowych, substancje 
do izolacji i powłoki izolacyjne stosowane do nakładania 
na posadzki przemysłowe, substancje i powłoki do zabezpie-
czania powierzchni betonowych poziomych i pionowych 
w budynkach przemysłowych i mieszkalnych, żywice natu-
ralne w stanie surowym, budowlane materiały metalowe, 
elementy szkieletowych konstrukcji metalowych do monta-
żu płyt budowlanych niemetalowych, płyt gipsowych, płyt 
gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-włóknowych, płyt sufi-
towych, narożniki i profile metalowe, przeznaczone do wy-
kończeń budowlanych, łączniki mechaniczne metalowe, 
zwłaszcza wkręty, kołki, kształtki, wieszaki przeznaczone 
do konstrukcji metalowych, do mocowania i montażu płyt 
gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-włók-
ninowych, niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe 
elementy konstrukcyjne, szkło budowlane, bitumiczne wy-
roby dla budownictwa, ścianki metalowe, zbrojenia niemeta-
lowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, 
tynk, wapno, niemetalowe rury i elementy do rur, niemetalo-
we elementy wykończenia dachów, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy 
wykończeniowe, niemetalowe podłogi, niemetalowe pokry-
cia ścian, terakota, wykładziny niemetalowe dla budownic-
twa, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy 
niemetalowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, 
kleje na bazie gipsu, masy szpachlowe wykończeniowe, ma-
teriały do spoinowania, taśmy zbrojące wstęgi z papierowe-
go materiału zbrojącego przewidziane do zatapiania w ma-
sie szpachlowej, tynki i zaprawy gipsowe, tynki i zaprawy 
gipsowo-wapienne, zaprawy murarskie, tynki gipsowe 
do izolacji akustycznej i cieplnej, tynki gipsowe ognio-
ochronne, prefabrykowane elementy niemetalowe, płyty 
cementowe, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty 
gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włókna-
mi, płyty sufitowe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt bu-
dowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, 
płyt sufitowych, taśmy, kleje i spoiwa przeznaczone dla prze-

mysłu i budownictwa, farby, pokosty, lakiery, środki zapobie-
gające korozji i zabezpieczające drewno, papier, karton, ta-
śmy papierowe stosowane w budownictwie, folie ochronne, 
artykuły ochronne dla budownictwa, tektura budowlana, 
worki foliowe, taśmy metalowe dla budownictwa, taśmy 
akustyczne, taśmy aluminiowe, taśmy antypoślizgowe, taśmy 
ochronne, taśmy klejące, taśmy maskujące, taśmy uszczelnia-
jące, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materia-
łu zbrojącego, przyrządy malarskie, artykuły i narzędzia ma-
larskie, dla budownictwa, wiadra, narzędzia ręczne dla 
budownictwa, narzędzia dla ogrodnictwa, artykuły ścierne 
dla budownictwa, narzędzia ścierne dla budownictwa, przy-
bory i narzędzia glazurnicze, przybory i narzędzia do tapeto-
wania, narzędzia do cięcia, zaopatrzone w ostrze, narzędzia 
i przybory miernicze dla budownictwa, narzędzia i przybory 
czyszczące dla budownictwa, uszczelki, żyłki, sznurki, siatki, 
wiertła, przybory i narzędzia tapicerskie, taśmy z tworzywa 
sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z poli-
chlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy 
z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac bu-
dowlanych, taśmy z materiałów kompozytowych, z bawełny, 
z celulozy, z fizeliny, z wiskozy stosowane w budownictwie, 
taśmy z materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych, 
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub 
bawełnianym, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane 
do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach 
gipsowych, w zaprawach gipsowo-wapiennych, w zapra-
wach murarskich, masy gipsowe zbrojone, prefabrykowane 
elementy niemetalowe, taśmy ochronne niemetalowe 
i z tworzyw sztucznych dla potrzeb budownictwa, papier 
zbrojony, niemetalowe taśmy do łączenia, maskowania 
i wzmacniania połączeń płyt budowlanych, płyt gipsowych, 
płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy 
niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania pły-
tek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartono-
wych, taśmy niemetalowe malarskie, taśmy dekoracyjne nie-
metalowe i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, 
taśmy niemetalowe ostrzegawcze, taśmy papierowe ochron-
ne stosowane w budownictwie, niemetalowe taśmy pakowe 
worki z tworzyw sztucznych.

(210) 473653 (220) 2017 07 03
(731) JAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mediana CENTERFLEX

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane, szkło bu-
dowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalo-
we elementy konstrukcyjne, dźwigary niemetalowe, ruszto-
wania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalo-
we, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe 
płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończenio-
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we elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończenio-
we, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki 
niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, filc dla 
budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów, 
panele prefabrykowanych ścianek działowych, kleje na bazie 
gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, 
zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, 
masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy 
spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, nie-
metalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi 
i gipsowo-kartonowymi, taśmy zbrojące w formie wstęgi 
z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa 
sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z poli-
chlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy 
z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac bu-
dowlanych, taśmy z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stoso-
wane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic prze-
widziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, 
w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zapra-
wach murarskich, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe 
ogniochronne, prefabrykowane elementy niemetalowe, pa-
pier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w budownic-
twie, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipso-
wo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, 
płyty sufitowe, niemetalowe taśmy do łączenia i maskowa-
nia oraz wzmacniania połączeń płyt budowlanych, płyt gip-
sowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki 
i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowa-
nia płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kar-
tonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz 
bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z two-
rzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane 
w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, 
z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, 
strzyżeni tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym 
do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne 
dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stoso-
wane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z two-
rzyw sztucznych, stosowane w budownictwie, 35 telemar-
keting, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-
-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie 
rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach 
handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamo-
wych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców 
i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów inter-
netowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi to-
warami: artykuły i narzędzia dla budownictwa, środki che-
miczne przeznaczone dla budownictwa, środku chemiczne 
do napowietrzania i konserwacji betonu, środki do konser-
wacji cegieł i ceramiki z wyjątkiem farb i lakierów, preparaty 
konserwujące stosowane w murarstwie, środki chemiczne 
do czyszczenia kominów, chemikalia organiczne do czysz-
czenia, żywice syntetyczne w stanie surowym, kleje przemy-
słowe, kleje dla budownictwa, masy klejące i montażowe dla 
budownictwa, rozpuszczalniki do lakierów, plastyfikatory, 
materiały ognioodporne, spoiwa do betonu, cegieł i cerami-
ki, silikony, spoiwa, kity, lepiki, materiały przylepne do celów 
przemysłowych, żywice sztuczne w stanie surowym, farby, 
pokosty, lakiery, pigmenty, bejce, rozcieńczalniki do farb 
i do lakierów, spoiwa do farb, preparaty do konserwacji 
drewna, preparaty antykorozyjne, tworzywa sztuczne pół-
przetworzone, substancje do izolacji i powłoki izolacyjne 

do izolacji przeciwwilgociowej i cieczoszczelnej do budyn-
ków i budowli betonowych i żelbetowych, substancje 
do izolacji i powłoki izolacyjne stosowane do nakładania 
na posadzki przemysłowe, substancje i powłoki do zabezpie-
czania powierzchni betonowych poziomych i pionowych 
w budynkach przemysłowych i mieszkalnych, żywice natu-
ralne w stanie surowym, budowlane materiały metalowe, 
elementy szkieletowych konstrukcji metalowych do monta-
żu płyt budowlanych niemetalowych, płyt gipsowych, płyt 
gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-włóknowych, płyt sufi-
towych, narożniki i profile metalowe, przeznaczone do wy-
kończeń budowlanych, łączniki mechaniczne metalowe, 
zwłaszcza wkręty, kołki, kształtki, wieszaki przeznaczone 
do konstrukcji metalowych, do mocowania i montażu płyt 
gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-włók-
ninowych, niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe 
elementy konstrukcyjne, szkło budowlane, bitumiczne wy-
roby dla budownictwa, ścianki metalowe, zbrojenia niemeta-
lowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, 
tynk, wapno, niemetalowe rury i elementy do rur, niemetalo-
we elementy wykończenia dachów, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy 
wykończeniowe, niemetalowe podłogi, niemetalowe pokry-
cia ścian, terakota, wykładziny niemetalowe dla budownic-
twa, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy 
niemetalowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, 
kleje na bazie gipsu, masy szpachlowe wykończeniowe, ma-
teriały do spoinowania, taśmy zbrojące wstęgi z papierowe-
go materiału zbrojącego przewidziane do zatapiania w ma-
sie szpachlowej, tynki i zaprawy gipsowe, tynki i zaprawy 
gipsowo-wapienne, zaprawy murarskie, tynki gipsowe 
do izolacji akustycznej i cieplnej, tynki gipsowe ognio-
ochronne, prefabrykowane elementy niemetalowe, płyty 
cementowe, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty 
gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włókna-
mi, płyty sufitowe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt bu-
dowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, 
płyt sufitowych, taśmy, kleje i spoiwa przeznaczone dla prze-
mysłu i budownictwa, farby, pokosty, lakiery, środki zapobie-
gające korozji i zabezpieczające drewno, papier, karton, ta-
śmy papierowe stosowane w budownictwie, folie ochronne, 
artykuły ochronne dla budownictwa, tektura budowlana, 
worki foliowe, taśmy metalowe dla budownictwa, taśmy 
akustyczne, taśmy aluminiowe, taśmy antypoślizgowe, taśmy 
ochronne, taśmy klejące, taśmy maskujące, taśmy uszczelnia-
jące, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materia-
łu zbrojącego, przyrządy malarskie, artykuły i narzędzia ma-
larskie, dla budownictwa, wiadra, narzędzia ręczne dla bu-
downictwa, narzędzia dla ogrodnictwa, artykuły ścierne dla 
budownictwa, narzędzia ścierne dla budownictwa, przybory 
i narzędzia glazurnicze, przybory i narzędzia do tapetowania, 
narzędzia do cięcia, zaopatrzone w ostrze, narzędzia i przy-
bory miernicze dla budownictwa, narzędzia i przybory 
czyszczące dla budownictwa, uszczelki, żyłki, sznurki, siatki, 
wiertła, przybory i narzędzia tapicerskie, taśmy z tworzywa 
sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z poli-
chlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy 
z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac bu-
dowlanych, taśmy z materiałów kompozytowych, z bawełny, 
z celulozy, z fizeliny, z wiskozy stosowane w budownictwie, 
taśmy z materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych, 
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub 
bawełnianym, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane 
do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach 
gipsowych, w zaprawach gipsowo-wapiennych, w zapra-
wach murarskich, masy gipsowe zbrojone, prefabrykowane 
elementy niemetalowe, taśmy ochronne niemetalowe 
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i z tworzyw sztucznych dla potrzeb budownictwa, papier 
zbrojony, niemetalowe taśmy do łączenia, maskowania 
i wzmacniania połączeń płyt budowlanych, płyt gipsowych, 
płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy 
niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania pły-
tek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartono-
wych, taśmy niemetalowe malarskie, taśmy dekoracyjne nie-
metalowe i z tworzyw sztucznych stosowane w budownic-
twie, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, taśmy papierowe 
ochronne stosowane w budownictwie, niemetalowe taśmy 
pakowe worki z tworzyw sztucznych.

(210) 473662 (220) 2017 07 03
(731) JAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Original CENTERFLEX

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane, szkło 
budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, nieme-
talowe elementy konstrukcyjne, dźwigary niemetalowe, 
rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki nie-
metalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, nie-
metalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe 
wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy 
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, 
okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy 
niemetalowe, filc dla budownictwa, materiały wiążące 
do produkcji brykietów, panele prefabrykowanych ścianek 
działowych, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, ma-
skowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalo-
wych dla budownictwa, masy szpachlowe używane 
do prac budowlanych, masy spoinowe do zapełniania 
przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami bu-
dowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, 
taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału 
zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pra-
cach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) uży-
wane do prac budowlanych, taśmy z włókna szklanego 
przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy 
z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac bu-
dowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do za-
tapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach 
gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murar-
skich, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochron-
ne, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojo-
ny, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, płyty 
gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włók-
ninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty sufi-
towe, niemetalowe taśmy do łączenia i maskowania oraz 
wzmacniania połączeń płyt budowlanych, płyt gipsowych, 
płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy 
niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania 
płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-karto-

nowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz 
bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z two-
rzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane 
w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, 
z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, 
strzyżeni tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym 
do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne 
dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stoso-
wane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z two-
rzyw sztucznych, stosowane w budownictwie, 35 telemar-
keting, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importo-
wo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, ba-
danie rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie tar-
gów w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tek-
stów reklamowych, zapewnianie platform internetowych 
dla nabywców i sprzedawców, zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych, doradztwo w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, prowadzenie sklepów detalicznych, 
hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłko-
wych z następującymi towarami: artykuły i narzędzia dla 
budownictwa, środki chemiczne przeznaczone dla bu-
downictwa, środku chemiczne do napowietrzania i konser-
wacji betonu, środki do konserwacji cegieł i ceramiki z wy-
jątkiem farb i lakierów, preparaty konserwujące stosowane 
w murarstwie, środki chemiczne do czyszczenia kominów, 
chemikalia organiczne do czyszczenia, żywice syntetyczne 
w stanie surowym, kleje przemysłowe, kleje dla budownic-
twa, masy klejące i montażowe dla budownictwa, rozpusz-
czalniki do lakierów, plastyfikatory, materiały ognioodpor-
ne, spoiwa do betonu, cegieł i ceramiki, silikony, spoiwa, 
kity, lepiki, materiały przylepne do celów przemysłowych, 
żywice sztuczne w stanie surowym, farby, pokosty, lakiery, 
pigmenty, bejce, rozcieńczalniki do farb i do lakierów, spo-
iwa do farb, preparaty do konserwacji drewna, preparaty 
antykorozyjne, tworzywa sztuczne półprzetworzone, sub-
stancje do izolacji i powłoki izolacyjne do izolacji przeciw-
wilgociowej i cieczoszczelnej do budynków i budowli be-
tonowych i żelbetowych, substancje do izolacji i powłoki 
izolacyjne stosowane do nakładania na posadzki przemy-
słowe, substancje i powłoki do zabezpieczania powierzchni 
betonowych poziomych i pionowych w budynkach prze-
mysłowych i mieszkalnych, żywice naturalne w stanie suro-
wym, budowlane materiały metalowe, elementy szkieleto-
wych konstrukcji metalowych do montażu płyt budowla-
nych niemetalowych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-karto-
nowych, płyt gipsowo-włóknowych, płyt sufitowych, na-
rożniki i profile metalowe, przeznaczone do wykończeń 
budowlanych, łączniki mechaniczne metalowe, zwłaszcza 
wkręty, kołki, kształtki, wieszaki przeznaczone do konstruk-
cji metalowych, do mocowania i montażu płyt gipsowych, 
płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-włókninowych, 
niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla 
budownictwa, ścianki metalowe, zbrojenia niemetalowe 
dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, 
wapno, niemetalowe rury i elementy do rur, niemetalowe 
elementy wykończenia dachów, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy 
wykończeniowe, niemetalowe podłogi, niemetalowe po-
krycia ścian, terakota, wykładziny niemetalowe dla budow-
nictwa, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, 
listwy niemetalowe, panele prefabrykowanych ścianek 
działowych, kleje na bazie gipsu, masy szpachlowe wykoń-
czeniowe, materiały do spoinowania, taśmy zbrojące wstę-
gi z papierowego materiału zbrojącego przewidziane 
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do zatapiania w masie szpachlowej, tynki i zaprawy gipso-
we, tynki i zaprawy gipsowo-wapienne, zaprawy murarskie, 
tynki gipsowe do izolacji akustycznej i cieplnej, tynki gipso-
we ognioochronne, prefabrykowane elementy niemetalo-
we, płyty cementowe, płyty gipsowe, płyty gipsowo-karto-
nowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmac-
niane włóknami, płyty sufitowe, niemetalowe taśmy do łą-
czenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-
-kartonowych, płyt sufitowych, taśmy, kleje i spoiwa prze-
znaczone dla przemysłu i budownictwa, farby, pokosty, la-
kiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drew-
no, papier, karton, taśmy papierowe stosowane w budow-
nictwie, folie ochronne, artykuły ochronne dla budownic-
twa, tektura budowlana, worki foliowe, taśmy metalowe dla 
budownictwa, taśmy akustyczne, taśmy aluminiowe, taśmy 
antypoślizgowe, taśmy ochronne, taśmy klejące, taśmy ma-
skujące, taśmy uszczelniające, taśmy zbrojące w formie 
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, przyrządy ma-
larskie, artykuły i narzędzia malarskie, dla budownictwa, 
wiadra, narzędzia ręczne dla budownictwa, narzędzia dla 
ogrodnictwa, artykuły ścierne dla budownictwa, narzędzia 
ścierne dla budownictwa, przybory i narzędzia glazurnicze, 
przybory i narzędzia do tapetowania, narzędzia do cięcia, 
zaopatrzone w ostrze, narzędzia i przybory miernicze dla 
budownictwa, narzędzia i przybory czyszczące dla budow-
nictwa, uszczelki, żyłki, sznurki, siatki, wiertła, przybory i na-
rzędzia tapicerskie, taśmy z tworzywa sztucznego używane 
w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) 
używane do prac budowlanych, taśmy z włókna szklanego 
przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy 
z materiałów kompozytowych, z bawełny, z celulozy, z fize-
liny, z wiskozy stosowane w budownictwie, taśmy z mate-
riałów kompozytowych i tworzyw sztucznych, pokryte ma-
teriałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnia-
nym, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania 
w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, 
w zaprawach gipsowo-wapiennych, w zaprawach murar-
skich, masy gipsowe zbrojone, prefabrykowane elementy 
niemetalowe, taśmy ochronne niemetalowe i z tworzyw 
sztucznych dla potrzeb budownictwa, papier zbrojony, nie-
metalowe taśmy do łączenia, maskowania i wzmacniania 
połączeń płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipso-
wo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalo-
we dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek cera-
micznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, ta-
śmy niemetalowe malarskie, taśmy dekoracyjne niemetalo-
we i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, 
taśmy niemetalowe ostrzegawcze, taśmy papierowe 
ochronne stosowane w budownictwie, niemetalowe ta-
śmy pakowe worki z tworzyw sztucznych.

(210) 473666 (220) 2017 07 03
(731) JAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Red CENTERFLEX

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane, szkło bu-
dowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalo-
we elementy konstrukcyjne, dźwigary niemetalowe, ruszto-
wania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalo-
we, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe 
płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończenio-
we elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończenio-
we, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki 
niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, filc dla 
budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów, 
panele prefabrykowanych ścianek działowych, kleje na bazie 
gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, 
zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, 
masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy 
spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, nie-
metalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi 
i gipsowo-kartonowymi, taśmy zbrojące w formie wstęgi 
z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa 
sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z poli-
chlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy 
z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac bu-
dowlanych, taśmy z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stoso-
wane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic prze-
widziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, 
w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zapra-
wach murarskich, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe 
ogniochronne, prefabrykowane elementy niemetalowe, pa-
pier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w budownic-
twie, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipso-
wo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, 
płyty sufitowe, niemetalowe taśmy do łączenia i maskowa-
nia oraz wzmacniania połączeń płyt budowlanych, płyt gip-
sowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki 
i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowa-
nia płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kar-
tonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz 
bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z two-
rzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane 
w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, 
z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, 
strzyżeni tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym 
do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne 
dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stoso-
wane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z two-
rzyw sztucznych, stosowane w budownictwie, 35 telemar-
keting, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-
-eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie 
rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach 
handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamo-
wych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców 
i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów inter-
netowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi to-
warami: artykuły i narzędzia dla budownictwa, środki che-
miczne przeznaczone dla budownictwa, środku chemiczne 
do napowietrzania i konserwacji betonu, środki do konser-
wacji cegieł i ceramiki z wyjątkiem farb i lakierów, preparaty 
konserwujące stosowane w murarstwie, środki chemiczne 
do czyszczenia kominów, chemikalia organiczne do czysz-
czenia, żywice syntetyczne w stanie surowym, kleje przemy-
słowe, kleje dla budownictwa, masy klejące i montażowe dla 
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budownictwa, rozpuszczalniki do lakierów, plastyfikatory, 
materiały ognioodporne, spoiwa do betonu, cegieł i cerami-
ki, silikony, spoiwa, kity, lepiki, materiały przylepne do celów 
przemysłowych, żywice sztuczne w stanie surowym, farby, 
pokosty, lakiery, pigmenty, bejce, rozcieńczalniki do farb 
i do lakierów, spoiwa do farb, preparaty do konserwacji 
drewna, preparaty antykorozyjne, tworzywa sztuczne pół-
przetworzone, substancje do izolacji i powłoki izolacyjne 
do izolacji przeciwwilgociowej i cieczoszczelnej do budyn-
ków i budowli betonowych i żelbetowych, substancje 
do izolacji i powłoki izolacyjne stosowane do nakładania 
na posadzki przemysłowe, substancje i powłoki do zabezpie-
czania powierzchni betonowych poziomych i pionowych 
w budynkach przemysłowych i mieszkalnych, żywice natu-
ralne w stanie surowym, budowlane materiały metalowe, 
elementy szkieletowych konstrukcji metalowych do monta-
żu płyt budowlanych niemetalowych, płyt gipsowych, płyt 
gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-włóknowych, płyt sufi-
towych, narożniki i profile metalowe, przeznaczone do wy-
kończeń budowlanych, łączniki mechaniczne metalowe, 
zwłaszcza wkręty, kołki, kształtki, wieszaki przeznaczone 
do konstrukcji metalowych, do mocowania i montażu płyt 
gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-włók-
ninowych, niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe 
elementy konstrukcyjne, szkło budowlane, bitumiczne wy-
roby dla budownictwa, ścianki metalowe, zbrojenia niemeta-
lowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, 
tynk, wapno, niemetalowe rury i elementy do rur, niemetalo-
we elementy wykończenia dachów, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy 
wykończeniowe, niemetalowe podłogi, niemetalowe pokry-
cia ścian, terakota, wykładziny niemetalowe dla budownic-
twa, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy 
niemetalowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, 
kleje na bazie gipsu, masy szpachlowe wykończeniowe, ma-
teriały do spoinowania, taśmy zbrojące wstęgi z papierowe-
go materiału zbrojącego przewidziane do zatapiania w ma-
sie szpachlowej, tynki i zaprawy gipsowe, tynki i zaprawy 
gipsowo-wapienne, zaprawy murarskie, tynki gipsowe 
do izolacji akustycznej i cieplnej, tynki gipsowe ognio-
ochronne, prefabrykowane elementy niemetalowe, płyty 
cementowe, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty 
gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włókna-
mi, płyty sufitowe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt bu-
dowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, 
płyt sufitowych, taśmy, kleje i spoiwa przeznaczone dla prze-
mysłu i budownictwa, farby, pokosty, lakiery, środki zapobie-
gające korozji i zabezpieczające drewno, papier, karton, ta-
śmy papierowe stosowane w budownictwie, folie ochronne, 
artykuły ochronne dla budownictwa, tektura budowlana, 
worki foliowe, taśmy metalowe dla budownictwa, taśmy 
akustyczne, taśmy aluminiowe, taśmy antypoślizgowe, taśmy 
ochronne, taśmy klejące, taśmy maskujące, taśmy uszczelnia-
jące, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materia-
łu zbrojącego, przyrządy malarskie, artykuły i narzędzia ma-
larskie, dla budownictwa, wiadra, narzędzia ręczne dla bu-
downictwa, narzędzia dla ogrodnictwa, artykuły ścierne dla 
budownictwa, narzędzia ścierne dla budownictwa, przybory 
i narzędzia glazurnicze, przybory i narzędzia do tapetowania, 
narzędzia do cięcia, zaopatrzone w ostrze, narzędzia i przy-
bory miernicze dla budownictwa, narzędzia i przybory 
czyszczące dla budownictwa, uszczelki, żyłki, sznurki, siatki, 
wiertła, przybory i narzędzia tapicerskie, taśmy z tworzywa 
sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z poli-
chlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy 
z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac bu-
dowlanych, taśmy z materiałów kompozytowych, z bawełny, 

z celulozy, z fizeliny, z wiskozy stosowane w budownictwie, 
taśmy z materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych, 
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub 
bawełnianym, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane 
do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach 
gipsowych, w zaprawach gipsowo-wapiennych, w zapra-
wach murarskich, masy gipsowe zbrojone, prefabrykowane 
elementy niemetalowe, taśmy ochronne niemetalowe 
i z tworzyw sztucznych dla potrzeb budownictwa, papier 
zbrojony, niemetalowe taśmy do łączenia, maskowania 
i wzmacniania połączeń płyt budowlanych, płyt gipsowych, 
płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy 
niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania pły-
tek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartono-
wych, taśmy niemetalowe malarskie, taśmy dekoracyjne nie-
metalowe i z tworzyw sztucznych stosowane w budownic-
twie, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, taśmy papierowe 
ochronne stosowane w budownictwie, niemetalowe taśmy 
pakowe worki z tworzyw sztucznych.

(210) 473812 (220) 2016 05 06
 (310) 87014034; (320) 2016 04 26; (330) US;
  87013637;  2016 04 26;  US;
  87014055;  2016 04 26;  US;
  87014061;  2016 04 26;  US;
  87014073;  2016 04 26;  US;
  87014077;  2016 04 26;  US;
  87014063;  2016 04 26;  US;
  87014069;  2016 04 26;  US;
  87014079;  2016 04 26;  US;
  87014082;  2016 04 26;  US;
  87014083;  2016 04 26;  US;
  87014085;  2016 04 26;  US;
(731) Universal City Studios LLC, Universal City, US
(540) VILLAIN-CON
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe do użytku osobistego, 
oliwki dla niemowląt, nawilżane chusteczki kosmetyczne dla 
niemowląt, żele do kąpieli i pod prysznic, olejki kąpielowe, 
proszki do kąpieli, sole do kąpieli, kremy do ciała, olejki 
do ciała, aerozole do ciała, odświeżacze oddechu, płyny 
do kąpieli, kosmetyki i środki kosmetyczne, środki do czysz-
czenia zębów i płyny do płukania ust, dezodoranty do użyt-
ku osobistego, mydła do twarzy i mydła do rąk, zapachy i wy-
roby perfumeryjne, szampony do włosów, odżywki do wło-
sów, płyny kosmetyczne do rąk i ciała, kremy do rąk i ciała, 
mydła w płynie, płyny do płukania ust, nielecznicze środki 
do pielęgnacji skóry, nielecznicze środki do pielęgnacji wło-
sów, nielecznicze środki do układania włosów, nielecznicze 
środki do pielęgnacji paznokci, nielecznicze środki do kąpieli, 
nielecznicze środki do opalania, nielecznicze środki 
do ochrony warg, środki z filtrem przeciwsłonecznym, środki 
ochronne do opalania, żele do zębów, pasty do zębów, pian-
ki do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu, żele 
po goleniu, talk w pudrze, oraz zasypki do stóp, 9 oprogra-
mowanie do gier, w tym przeznaczone do pobrania opro-
gramowanie aplikacyjne gier komputerowych, oprogramo-
wanie gier komputerowych dostarczane na płytach CD, 
DVD, kartridżach i kartach pamięci, przeznaczone do pobra-
nia oprogramowanie gier komputerowych do użycia w tele-
fonach przenośnych i komórkowych, programy gier kompu-
terowych, programy gier elektronicznych, przeznaczone 
do pobrania oprogramowanie gier elektronicznych do uży-
cia w telefonach przenośnych i komórkowych oraz kompu-
terach przenośnych, aplikacje gier komputerowych na urzą-
dzenia przenośne oraz oprogramowanie gier komputero-
wych na komputery osobiste i domowe konsole gier wideo, 
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kartridże z grami wideo, nagrane karty pamięci flash z grami 
wideo, karty pamięci do automatów z grami wideo, kasety 
z grami wideo, dyski z grami wideo, oprogramowanie gier 
wideo i programy gier wideo, przeznaczone do pobrania 
oprogramowanie aplikacyjne do urządzeń mobilnych i prze-
nośnych, umożliwiające użytkownikom oglądanie i odtwa-
rzanie treści audio, wideo i audiowizualnych oraz informacji 
dotyczących treści w dziedzinie rozrywki, komputerowe 
oprogramowanie aplikacyjne do urządzeń mobilnych i prze-
nośnych do użycia przy dystrybucji i oglądaniu treści audio, 
wideo i audiowizualnych oraz informacji dotyczących treści 
w dziedzinie rozrywki, przeznaczone do pobrania multime-
dialne treści audio, wideo i audio wizualne w dziedzinie roz-
rywki, mianowicie filmy kinowe i programy telewizyjne z ga-
tunku dramatu, akcji, przygody, romansu, komedii i animacji, 
cyfrowe nośniki, mianowicie nagrane płyty DVD, CD, dyski 
cyfrowe wysokiej jakości, kasety wideo, cyfrowe dyski wideo, 
cyfrowe dyski nagrywalne, przeznaczone do pobrania pliki 
audio i wideo oraz dyski cyfrowe wysokiej jakości, wszystkie 
zawierające rozrywkowe treści audiowizualne i multimedial-
ne z gatunku dramatu, akcji, przygody, romansu, komedii, 
dokumentu, fantastyki, horroru i animacji, filmy kinowe z ga-
tunku dramatu, akcji, przygody, romansu, komedii, doku-
mentu, fantastyki, horroru i animacji, słuchawki, głośniki, 
wkładki do uszu, baterie, odtwarzacze mediów, przenośne 
odtwarzacze mediów, osprzęt komputerowy, okulary, mia-
nowicie okulary optyczne, okulary przeciwsłoneczne, okula-
ry do czytania i futerały na nie, akcesoria do urządzeń komór-
kowych i przenośnych, mianowicie ładowarki do akumulato-
rów, słuchawki, głośniki, futerały, osłony, ochronne osłony 
na ekrany, okablowane i nieokablowane wkładki do uszu, 
mikrofony i urządzenia głośnomówiące, karty podarunkowe, 
mianowicie naładowane magnetyczne karty podarunkowe 
i naładowane elektroniczne chipowe karty podarunkowe, 
magnesy, przeznaczone do pobrania elektroniczne publika-
cje, mianowicie arkusze informacyjne, ulotki informacyjne, 
ulotki, biuletyny, periodyki, przewodniki modowe, książki 
i podręczniki, wszystkie zawierające informacje dotyczące 
audiowizualnych i multimedialnych treści rozrywkowych, na-
grane nośniki, mianowicie płyty DVD, CD, dyski cyfrowe wy-
sokiej jakości, kasety wideo, cyfrowe dyski wideo, cyfrowe 
dyski nagrywalne, przeznaczone do pobrania pliki audio i wi-
deo oraz dyski cyfrowe wysokiej jakości, wszystkie zawierają-
ce rozrywkowe treści audiowizualne i multimedialne z ga-
tunku dramatu, akcji, przygody, romansu, komedii, doku-
mentu, fantastyki, horroru i animacji, nienagrane dyski flash, 
dzwonki do pobrania do telefonów komórkowych i urzą-
dzeń przenośnych, programy interaktywnych gier kompute-
rowych, przeznaczone do pobrania oprogramowanie kom-
puterowych wygaszaczy ekranu, przeznaczone do pobrania 
pliki graficzne zawierające ilustracje, tekst, audio, wideo, gry 
i grafikę dotyczące audiowizualnych i multimedialnych treści 
rozrywkowych, przeznaczone do pobrania nagrania wideo 
zawierające audiowizualne i multimedialne filmy, zwiastuny 
filmowe, wywiady, recenzje, komentarze, muzyczne wideo, 
filmy kinowe i programy telewizyjne z gatunku dramatu, ak-
cji, przygody, romansu, komedii, dokumentu, fantastyki, hor-
roru i animacji, przeznaczone do pobrania pliki muzyczne, 
okulary 3-D, futerały ochronne na urządzenia przenośne i te-
lefony komórkowe, 16 wyroby z papieru i tektury, etykiety 
adresowe, etykiety przylepne, papier notatnikowy i notatni-
ki, terminarze, terminarze spotkań, ilustracje i druki, chustecz-
ki kosmetyczne, puste karty, karty notatnikowe,- puste lub 
częściowo zadrukowane etykiety papierowe, okładki książ-
kowe, zakładki do książek, przywieszki, nalepki i fototapety 
naścienne, karty okolicznościowe, świąteczne i bożonaro-
dzeniowe, zestawy papiernicze do. rękodzieła,- podkładki, 

papier do^ rękodzieła, terminarze dzienne, ozdoby dekora-
cyjne, księgi zaręczynowe, koperty, papierowe chorągiewki, 
transparenty i proporczyki, druki i obrazy graficzne, ręczniki 
papierowe, ilustrowane notatniki, papier listowy, bloki notat-
kowe, karty notatkowe, notatniki, papierowe torby i worki, 
karty i przywieszki do prezentów, tabliczki do notatek, toreb-
ki i ozdoby na przyjęcia, ozdoby cukiernicze, przybrania cu-
kiernicze, serwetki, obrusy i obrusy papierowe, pudełka 
na upominki, torby na smakołyki i ozdoby, książki obrazkowe 
i karty pocztowe, drukowane znaki z papieru, materiały intro-
ligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do materiałów 
biurowych lub do celów domowych, materiały przeznaczo-
ne dla artystów, mianowicie pędzle malarskie, bloki rysunko-
we i papier do rysowania, ołówki i pióra dla artystów, zesta-
wy glinki artystycznej i rękodzielniczej, zestawy do malowa-
nia, kreda, kolorowe kredki i pióra, klej rękodzielniczy do ma-
teriałów biurowych i celów domowych, bloki rysunkowe, 
papier, ołówki, linijki i tabliczki, tablice do sztalug, pisaki 
i markery, pisaki i markery podkreślające, pióra, modelina, 
szablony na paznokcie, wprasowanki, szkicowniki i podkładki 
do szkicowania, książki, książki z zadaniami, łamigłówki, książ-
ki z łamigłówkami i grami słownymi, książki dla dzieci, książki 
adresowe, do kolorowania, komiksy i książki z plakatami, no-
tatniki, pamiętniki, rejestry,- zakładki do książek,- magazyny, 
plakaty, kalendarze, albumy na wycinki, nalepki, szkice i foto-
grafie, futerały na: ołówki, ozdobne nasadki na ołówki, zesta-
wy artykułów szkolnych zawierające, segregatory na doku-
menty, przybory biurowe, mianowicie zszywacze, usuwacze 
zszywek, tabliczki do pisania, szablony, pieczątki poza narzę-
dziami ręcznymi i częściami maszyn oraz poduszki do stem-
pli, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, 
notatniki, oraz papierowe torebki śniadaniowe, 18 torby, mia-
nowicie niespecjalistyczne torby do noszenia, niespecjali-
styczne torby sportowe, torby lekkoatletyczne, plecaki, torby 
plażowe, torby do paska, torby na książki, worki marynarskie, 
torby gimnastyczne, torby kurierskie, torby na noc, torby na-
ramienne, duże torby, torebki, torby podróżne, torby na pie-
luchy, walizki podróżne, bagaż, przywieszki bagażowe, waliz-
ki, chlebaki, torby z paskiem na ramię, saszetki, torebki dam-
skie, etui na wizytówki, portmonetki, portmonetki na mone-
ty, portfele, portfele, parasole, wyroby ze skóry i imitacji skó-
ry, mianowicie etui na wizytówki, portmonetki, portmonetki 
na monety, saszetki, bagaż, przywieszki bagażowe, futerały 
na klucze, torby z paskiem na ramię, worki marynarskie, ple-
caki i portfele, 21 urządzenia elektryczne, przybory i narzę-
dzia, szczotki do zębów na baterie, naczynia dc napojów, 
otwieracze do butelek, misy, formy do ciast, krajalnice do cia-
stek, słoje na ciastka, kryształowe, ceramiczne, szklane i por-
celanowe figurki, kryształowe, ceramiczne, szklane i porcela-
nowe rzeźby, formy do babeczek, filiżanki i kubki, zestawy 
do pielęgnacji zębów zawierające szczotki do zębów i nić 
dentystyczną, nić dentystyczna, zastawa stołowa, naczynia, 
słomki do picia, szczotki do włosów, grzebienie do czesania, 
formy do lodu, izolacyjne futerały na puszki z napojem, pu-
dełka na drugie śniadanie, szczotki dla zwierząt domowych, 
miski do karmienia i pojenia zwierząt domowych, skarbonki, 
podkładki z tworzyw sztucznych, plastikowe butelki, puste 
bidony, puste butelki na wodę z tworzyw sztucznych, tale-
rze, solniczki i pieprzniczki, tace, dozowniki mydła, uchwyty 
do mydła, puste butelki sportowe z wytłoczonymi głowami 
bohaterów, imbryki nie wykonane z metali szlachetnych, po-
jemniki termoizolacyjne na żywność i napoje, futerały 
na szczotki do zębów, szczotki do zębów, kosze na papiero-
we śmieci, 24 prześcieradła, ręczniki, myjki, osłony łóżka, na-
rzuty, koce, ręczniki do rąk, powłoczki na poduszkę, kapy, 
koce dziecięce, kołdry, zasłony, kołdry pikowane, ręczniki 
z kapturem, bielizna domowa, serwetki tekstylne, serwetki 
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stołowe tekstylne, obrusy tekstylne, narzuty, proporce mate-
riałowe, flagi materiałowe, 25 odzież, mianowicie koszule, 
koszulki T-shirt, bluzki, podkoszulki bez rękawów, spódnice, 
spodnie, dżinsy i spodnie, szorty, krótkie spódnico-spodnie, 
kombinezony, pulowery, pajacyki, suknie, swetry, kurtki, ble-
zery i płaszcze, bluzy z kapturem, bluzy, spodnie od dresu, 
stroje do joggingu i poncho, szaliki, etole, chusty, skarpety, 
rajstopy, trykoty, pończochy, legginsy, ocieplacze nóg i gru-
be skarpety z podeszwą, krawaty, muchy, poszetki, szelki, 
paski i podkoszulki, majtki i bielizna, stroje na śnieg, spodnie 
na śnieg, nauszniki, rękawice z jednym palcem i rękawiczki, 
tekstylne śliniaki, śliniaki z tworzyw sztucznych dla niemow-
ląt i stroje dla małych dzieci, kostiumy i maski na maskaradę 
i halloween sprzedawane na te okazje, stroje do spania, stro-
je wypoczynkowe, stroje do pływania, stroje na deszcz, obu-
wie, nakrycia głowy, 28 zabawki, gry i artykuły do zabawy, 
mianowicie gry polegające na strzelaniu do celu, gry w ro-
dzaju strzelania do celu, aerodynamiczne dyski do użycia 
w grach polegających na łapaniu, dmuchane materace 
do pływania do celów rekreacyjnych, pistolety na plastikowe 
kulki do celów rekreacyjnych, automaty do gier, wyroby 
do zabawy, mianowicie nadmuchiwane piłki, zabawki do ką-
pieli, piłki plażowe, dziecięce rowerki do zabawy, nie służące 
do transportu, ozdobne wiatraki, gry w kości, zestawy do ko-
lorowania jaj wielkanocnych, elektryczne zabawki akcji, elek-
tryczne pojazdy do zabawy, elektronicznie sterowane pojaz-
dy samochodowe do zabawy, wyposażenie sprzedawane 
jako zestaw do zabawy do gier polegających na strzelaniu 
do celu, pływaki do kąpieli i pływania, nadmuchiwane worki 
bokserskie, nadmuchiwane dętki do rekreacyjnego użycia 
na wodzie, nadmuchiwane baseny, na nadmuchiwane za-
bawki, nadmuchiwane zabawki z ozdobnymi obrazami, nie-
elektryczne pojazdy do zabawy, papierowe maski, papiero-
we upominki na przyjęcia, papierowe wstęgi, kapelusz 
na przyjęcia, piłki do gry, figurki do zabawy, pluszowe lalki, 
zabawki do piaskownicy, płetwy do pływania, płetwy, dyski 
do, rzucania do zabawy, maski do zabawy i nowości, sztucz-
ne paznokcie do zabawy, pudełka na zabawki, dystrybutory 
słodyczy do zabawy, klocki do budowy, zestawy budowlane 
do zabawy, maski do zabawy, zabawki, mianowicie dysk 
do rzucania w grze polegającej na rzucaniu i łapaniu dysków, 
zabawki, mianowicie dodatki dziecięce do przebierania się, 
winylowe figurki do zabawy, rękawki do rekreacyjnej nauki 
pływania, figurki akcji i akcesoria do nich, zestawy do zabawy 
figurkami akcji, figurki akcji na baterie, pistolety do zabawy, 
miniaturowe modele samochodów do zabawy, samoloty 
i helikoptery do zabawy, zdalnie sterowane pojazdy do zaba-
wy na baterie,, mianowicie samochody, pociągi, samoloty, 
lodzie, helikoptery, motocykle i poduszkowce, latające dyski, 
zestawy modeli pociągów do zabawy, piłki do gry, zestawy 
hobbistyczne dla modelarzy do budowy dwu- i trójwymia-
rowych ruchomych figurek do zabawy, pieczątki gumowe 
do zabawy, artykuły sportowe, mianowicie deskorolki, rolki, 
zestawy do strzelania składające się z tarczy i stojaków do tar-
czy do użytku sportowego, piłki sportowe, nadmuchiwane 
worki bokserskie, sportowe ochraniacze łokci dla jeżdżących 
na deskorolce, sportowe ochraniacze kolan dla jeżdżących 
na deskorolce, torby na kręgle, futerały na kule do kręgli, rę-
kawice do kręgli, osłony łokci do użytku sportowego i ochra-
niacze łokci do użytku sportowego, latawce, jo-jo, szklane 
kule śnieżne, bilardy i automaty do gier, przenośne urządze-
nia do grania w gry elektroniczne, pływaki do użytku rekre-
acyjnego, figurki kolekcjonerskie do zabawy, balony, klocki 
do zabawy, karty do gry, gry planszowe, gry karciane, gry 
pamięciowe, gry zręcznościowe, gry salonowe, gry na przy-
jęcia, gry z odgrywaniem scen, zabawki edukacyjne dla dzie-
ci rozwijające zdolności poznawcze, maski do kostiumów, 

kule odstresowujące do ćwiczenia w dłoni, układanki, kulki 
do gier, namioty do zabawy, zabawki do ciągnięcia, zabawki 
muzyczne, zabawki pluszowe, zabawki pociągowe, zabawki 
do pisku, zabawki piszczące, zabawki wypchane, zabawki 
mówiące, zabawki do wody, figurki do zabawy, zabawki na-
kręcane, pacynki, pojazdy - zabawki do wsiadania i jeżdżenia, 
skarbonki, rurki i roztwory w zestawie do robienia baniek my-
dlanych, zestawy do dekorowania jaj, piniaty, upominki 
na przyjęcia w rodzaju drobnych zabawek i hałaśliwych za-
bawek, lalki kiwające głową, lalki i akcesoria do nich, zestawy 
zabawkowe dla lalek, ubranka dla lalek, domki dla lalek, 
ubranka dla wypchanych i pluszowych zabawek, zabawko-
we kosmetyki dziecięce, zabawkowe zwierzęta domowe, 
ozdoby choinkowe, z wyłączeniem słodyczy i artykułów 
oświetleniowych, szklane kule śnieżne, zestawy do ozdabia-
nia jaj, karuzele w wesołym miasteczku, 29 mus jabłkowy, 
paczkowane sałaty ogrodowe, masło, fasolka konserwowa 
z mięsem i fasolka konserwowa bez mięsa, owoce konserwo-
we w puszce i owoce konserwowe w słoiku, oliwki konser-
wowe w puszce, zupy w puszce, warzywa w puszce, ser, po-
łączenie sera z krakersami, smażone kawałki kurczaka, skon-
densowane i zagęszczone, oleje kuchenne, twarożek, serek 
śmietankowy, owoce liofilizowane, pasty do maczania prze-
kąsek, z wyłączeniem salsy i innych sosów używanych jako 
pasty do maczania przekąsek, suszona fasola, suszone owo-
ce, jaja, wiórki kokosowe, frytki, mrożone przystawki składają-
ce się głównie z sera, mrożone przystawki składające się. 
głównie z kurczaka, mrożone przystawki składające się głów-
nie z papryczek jalapeno, mrożone przystawki składające się 
głównie z mięsa, mrożone przystawki składające się głównie 
z owoców morza, mrożone przystawki składające się głów-
nie z warzyw, mrożone przystawki składające się głównie 
z ryb, mrożone dania składające się głównie z mięsa, mrożo-
ne dania składające się głównie z drobiu, mrożone dania skła-
dające się głównie z warzyw, mrożone frytki, mrożone owo-
ce, mrożone warzywa, owocowe nadzienie do ciast i plac-
ków, przekąski na bazie owoców, konserwy owocowe, mie-
szanki, mianowicie mieszanki mleka ze śmietanką, ziemniaki 
błyskawiczne, galaretki, suszone mięso, margaryna, mięso, 
ryby, drób i dziczyzna, nieżywe, mleko i produkty mleczne 
z wyłączeniem lodów, lodów z odtłuszczonego mleka i mro-
żonego jogurtu, bezmleczna bita śmietana, pakowane zesta-
wy posiłków składające się głównie z mięsa lub sera, masło 
orzechowe, ogórki kiszone, przekąski na bazie ziemniaków, 
sałatka ziemniaczana, ziemniaki preparowane i ziemniaki 
przetworzone, mielonki przetworzone, przetworzone, pre-
parowane i prażone orzechy, kiełbasy, owoce morza, nieży-
we, tłuszcze piekarskie, bezmleczna śmietanka, mieszanka 
przekąsek składająca się głównie z przetworzonych owoców, 
przetworzonych orzechów oraz/lub rodzynków, mieszanki 
na zupę, kwaśna śmietana, oleje roślinne, bita śmietana, 
30 chrupki z obwarzanków, pieczone desery, wyroby piekar-
nicze, herbatniki, chleb, ciastka i wyroby cukiernicze z cukru, 
guma balonowa, ozdoby do ciasta ze słodyczy, mieszanki 
do sporządzania ciast, ciasta, cukierki, batony zbożowe, prze-
kąski na bazie zbóż, batony energetyzujące na bazie zbóż, 
kanapki wołowo-serowe (cheeseburgery), guma do żucia, 
czekolada, batony czekoladowe, cukierki czekoladowe, cze-
koladowe wyroby cukiernicze, mieszanki kakao, kawa, rożki 
do lodów, chrupki z wyrobów piekarniczych do wypieków, 
ciasteczka, chrupki kukurydziane, wata cukrowa, krakersy, ba-
beczki, mieszanki deserowe do wypieku ciasteczek czekola-
dowych, ciasteczka i ciasta, budynie deserowe, pączki, jadal-
ne ozdoby do cist i deserów, aromatyzowana i słodzona żela-
tyna, grzanki obtaczane w jajku z mlekiem, mrożone wyroby 
cukiernicze, mrożony jogurt, płatki śniadaniowe granola, ba-
tony na bazie płatków granola, kanapki wołowe (hamburge-
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ry), mieszanki do sporządzania gorącej czekolady, lody, bato-
ny lodowe, napoje z lodami, kanapki z lodami, mrożone de-
sery mleczne, ketchup, lukrecja, makaron zapiekany w sosie 
serowym, pianki, mieszanki błyskawiczne do sporządzania 
deserów budyniowych, bułeczki drożdżowe, płatki owsiane, 
naleśniki, makaron, ciasta, chrupki z pity, pizza, popcorn: pra-
żona kukurydza, mąka, przygotowane posiłki składające się 
głównie z makaronu lub ryżu, przygotowane mieszanki spo-
żywcze, mianowicie przygotowane posiłki składające się 
z makaronu lub ryżu lub pieczywa, chrupki z precli, precle, 
przetworzone zboża, gotowe do spożycia płatki zbożowe, 
sosy do sałatek, kanapki, sosy używane jako przyprawy, sor-
bety, przekąski z ciasta, przyprawy, syropy spożywcze, toffi, 
herbata, ciastka do tostera, chrupki z placków kukurydzia-
nych, wafle, 32 napoje: energetyzujące, wody butelkowane 
z dodatkami smakowymi i bez dodatków smakowych, soki 
owocowe, napoje o smaku owocowym, koncentraty soku 
owocowego, napoje bezalkoholowe, mianowicie napoje 
bez zawartości alkoholu, wody mineralne i gazowane, prepa-
raty do. sporządzania napojów, mianowicie gazowanych na-
pojów bezalkoholowych, wody mineralne gazowane, koktaj-
le mleczne, woda sodowa, wody gazowane, napoje sporto-
we, syropy do sporządzania napojów, soki warzywne, 
41 usługi rozrywkowe, mianowicie zapewnienie w sieci gier 
wideo, gier komputerowych i sieciowych gier elektronicz-
nych, zapewnienie czasowego użycia nie przeznaczonych 
do pobrania gier wideo, gier komputerowych, gier interak-
tywnych i gier elektronicznych, zapewnienie czasowego 
użycia nie przeznaczonych do pobrania gier wideo i gier 
komputerowych za pośrednictwem usługi na żądanie, usługi 
rozrywkowe polegające na trwających serialach telewizyj-
nych z gatunku dramatu, akcji, przygody, romansu, komedii, 
dokumentu, fantastyki naukowej, horroru i animacji, usługi 
rozrywkowe, mianowicie produkcja programów telewizyj-
nych, usługi rozrywkowe, mianowicie produkcja i dystrybu-
cja filmów kinowych, wideo z gatunku dramatu, akcji, przy-
gody, romansu, komedii, dokumentu, fantastyki naukowej, 
horroru i animacji, usługi rozrywkowe, mianowicie zapew-
nienie informacji, wiadomości bieżących i komentarzy 
z dziedziny rozrywki, usługi rozrywkowe, mianowicie zapew-
nienie informacji, wiadomości bieżących i komentarzy 
z dziedziny rekreacji, usługi rozrywkowe polegające na roz-
woju i produkcji multimedialnych treści rozrywkowych, za-
pewnienie portalu internetowego zawierającego, nie prze-
znaczone do pobrania filmy i zdjęcia z gatunku dramatu, ak-
cji, przygody, romansu, komedii, dokumentu, fantastyki na-
ukowej, horroru i animacji, udostępnione przez światowe 
sieci komputerowe, sieci komunikacji bezprzewodowej 
i aplikacje na urządzenia przenośne, usługi rozrywkowe po-
legające na rozwoju, produkcji i dystrybucji dla stron trzecich 
audiowizualnych programów telewizyjnych z gatunku dra-
matu, akcji, przygody, romansu, komedii, dokumentu, fanta-
styki naukowej, horroru i animacji, usługi elektronicznej pu-
blikacji, mianowicie publikacja utworów tekstowych i gra-
ficznych stron trzecich w sieci, obejmująca rozrywkę, fanta-
stykę naukową i animację, przeróbki na powieści, scenariu-
sze, komiksy, przewodniki strategii, fotografie, komentarze 
i wywiady, multimedialna publikacja zwiastunów filmowych 
i krótkich filmów, prezentacja występów na żywo, kluby fa-
nów, parki rozrywki, parki tematyczne,- rozrywka polegająca 
na wydzielonym obszarze tematycznym w parku rozrywki 
oraz jazdy w parku rozrywki, usługi edukacyjne i rozrywko-
we, mianowicie organizacja, produkcja i prowadzenie, kon-
wencji w dziedzinach filmu, telewizji, hazardu, techniki, ani-
macji i kultury popularnej dla celów rozrywkowych.

(210) 473994 (220) 2017 07 12
(731) REHA FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TRACHEM ORTHODONTICS

(531) 01.05.01, 01.05.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 aparaty ortodontyczne- zamki, łuki, pier-
ścienie, rurki, elastomery, spoiwa, narzędzia ortodontyczne 
do cięcia i gięcia łuków ortodontycznych, maski twarzowe 
ortodontyczne, sprzęt medyczny, wosk ortodontyczny, gu-
ziczki i zaczepy metalowe do aparatów ortodontycznych, 
aparatura i instrumenty stomatologiczne, 35 administro-
wanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, 
promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży na rzecz innych, 
marketing handlowy, promocja, reklama i marketing on-li-
ne, 41 szkolenia edukacyjne dla lekarzy stomatologów oraz 
ortodontów podnoszące kwalifikacje zawodowe.

(210) 474096 (220) 2017 07 13
(731) Bahlsen GmbH & Co. KG, Hannover, DE
(540) SAFARI
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób (nieżywy), dziczyzna, eks-
trakty mięsne, owoce (mrożone), owoce (konserwowane), 
suszone owoce, duszony owoc, mrożone warzywa, wa-
rzywa konserwowane, warzywa (suszone), warzywa (go-
towane), galaretki jadalne, dżemy, kompoty, jajka, mleko, 
produkty mleczne, oleje jadalne, jadalne tłuszcze, prze-
kąski ziemniaczane, rodzynki, suszone orzechy, opiekane 
orzechy, solone orzechy, orzechy (przyprawione), owoce 
suszone, mieszanki tłuszczowe do smarowania chleba, jo-
gurt, produkty mleczarskie i substytuty mleka, 30 kawa, 
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, sztuczna kawa, mąka, pre-
paraty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze, lody 
spożywcze, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, 
lód do drinków, ciasteczka, herbatniki jako przekąski, rurki 
waflowe (herbatniki), ciastka, czekolada, wyroby na bazie 
czekolady, tabliczki czekolady, praliny, wyroby cukierni-
cze, słodycze, marcepan, produkty spożywcze z pszenicy, 
produkty spożywcze z ryżu, produkty żywnościowe z ku-
kurydzy, ryż prażony, prażone przekąski z kukurydzy, wafle, 
41 usługi rozrywkowe.

(210) 474101 (220) 2017 07 13
(731) SHARK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) SHARK INVESTMENT

(531) 03.09.11, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi konsultingowe i doradcze w zakresie 
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością 
gospodarczą, zarządzania personalnego, badania i eksper-
tyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo 
ekonomiczne, analizy ekonomiczne, analizy kosztów, bada-
nie rynku, audyt przedsiębiorstw, tworzenie biznesplanów, 
wycena przedsiębiorstw, biura pośrednictwa pracy, dobór 
i rekrutacja personelu, usługi w zakresie rachunkowości, 
przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi marketin-
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gowe, doradztwo reklamowe, projektowanie kampanii re-
klamowych, reklama osób trzecich w tym reklama z wyko-
rzystaniem Internetu, usługi marketingowe i konsultingowe 
poprzez Internet, dystrybucja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, outsourcing jako doradztwo handlowe, 
administrowanie danymi na serwerach, usługi związane 
z prowadzeniem komputerowych baz danych, pozyskiwa-
nie danych do baz internetowych, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, świadczenie 
usług agencyjnych i przedstawicielskich na rzecz kontra-
hentów zagranicznych i krajowych oraz promocji ich wyro-
bów, technologii, know-how, pośrednictwo w zawieraniu 
transakcji handlowych, promowanie lub sprzedaż towa-
rów lub usług poprzez programy lojalnościowe lub part-
nerskie, administrowanie systemami sprzedaży w ramach 
programów lojalnościowych lub partnerskich, prowadze-
nie programów lojalnościowych lub partnerskich, rozpo-
wszechnianie kart rabatowych i lojalnościowych, 36 usługi 
finansowe, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie za-
rządzania finansami, analizy finansowe, informacje finanso-
we, operacje finansowe, tworzenie funduszów inwestycyj-
nych, inwestycje kapitałowe, ocena zdolności kredytowej, 
udzielanie kredytów, opracowywanie wniosków o dofi-
nansowanie, pomoc przy zawieraniu umów kredytowych 
i pożyczek, windykacja należności, doradztwo finansowe 
i finansowo-ekonomiczne.

(210) 475291 (220) 2017 08 11
(731) ŚWIERTA MARCIN, Kotórz Mały; KĘDZIORA TOMASZ, 

Mechnice
(540) hermann technoplast

(531) 01.15.15, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 17 folie i membrany na bazie tworzywa sztucz-
nego i/lub metalu uszlachetnione stabilizatorami do celów 
izolacyjnych, izolujących, uszczelniających pozwalającymi 
na długotrwały kontakt z betonem, folie i membrany fun-
damentowe, do zabezpieczenia i izolacji ścian fundamen-
towych, izolacji poziomej budynków, stabilizacji gruntów, 
drenaży oraz budowy dachów, folie i membrany separacyjne 
oraz jako dodatkowe zbrojenie warstwy betonowej.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 475507 (220) 2017 08 19
(731) EVERGREEN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyrzyce
(540) raitech
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy, odżywki dla 
roślin, środki chemiczne do stosowania w rolnictwie, 
środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki nawilża-
jące do użytku jako środki wspomagające do preparatów 
ochrony roślin, środki chemiczne do ochrony roślin [inne 
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy], środki do regulacji 
wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do wspoma-
gania wzrostu roślin, preparaty chemiczne adsorbujące, 
środki chemiczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż 
fungicydy, herbicydy, insektycydy], środki chemiczne dla 

leśnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycy-
dów], środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicy-
dów, herbicydów, 5 biocydy, fungicydy, herbicydy, środki 
chemiczne dla leśnictwa [herbicydy], herbicydy do użytku 
w rolnictwie, środki przeciw pasożytom, środki owadobój-
cze, 31 ziarna naturalne, ziarna [zboże], ziarna [nasiona], 
ziarno siewne, ziarna rolnicze do siewu, nieprzetworzone 
ziarna do jedzenia, ziarno do żywienia zwierząt, produkty 
rolne (nieprzetworzone), płody rolne i z akwakultury, pro-
dukty ogrodnicze i leśne, zwierzęta żywe, świeże owoce, 
świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny, rośliny natural-
ne (żywe), naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], 
kwiaty żywe, kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna: środków ochrony roślin, 
biostymulatorów, materiału siewnego, maszyn rolniczych, 
płodów rolnych, nawozów, 44 rozsiewanie z powietrza lub 
powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów stosowa-
nych w rolnictwie, ogrodnictwo, projektowanie krajobra-
zów, blendowanie i konfekcjonowanie nawozów.

(210) 475597 (220) 2017 08 22
(731) NOWAKOWSKA-MAREK ANITA, BOCZEK WIOLETTA 

PROMOMARKA SPÓŁKA CYWILNA, Laski
(540) HUTIK

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.03.04, 26.05.16, 26.13.25
(510), (511) 18 torby, torby odblaskowe, dyplomatki, ak-
tówki kufry, torebki, torby na zakupy, torby plażowe, torby 
podróżne, torby szkolne, teczki, tornistry, etui na klucze, ka-
setki ze skóry, parasole, parasolki, pasy i paski skórzane, ple-
caki, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzę-
ce, imitacje skóry, walizki, walizy, nosidełka dla dzieci, futra, 
siatki na zakupy, materiały odblaskowe, pokrowce podróżne 
na ubrania, worki i pokrowce odblaskowe, 25 odzież, odzież 
ze skóry i z imitacji skóry, odzież odblaskowa, obuwie, nakry-
cia głowy, materiały odblaskowe do odzieży.

(210) 476979 (220) 2017 09 27
(731) UNIFORM B. MALITA, A. MALITA SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) SCOOT CAMP OBÓZ HULAJNOGI WYCZYNOWEJ

(531) 18.01.14, 27.05.01, 29.01.12, 18.01.21
(510), (511) 39 autobusowe usługi transportowe, wypo-
życzanie bagażników dachowych, usługi osób towarzy-
szących podróżnym, rezerwowanie miejsc na podróże, 
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transport podróżnych, wypożyczanie pojazdów, przeno-
szenie, przewóz bagaży, rezerwacja transportu, transport 
pasażerski, transport podróżnych, turystyka - zwiedzanie, 
zwiedzanie turystyczne, 41 informacja o imprezach rozryw-
kowych, informacja o rekreacji, instruktaże, organizowanie 
konkursów, organizowanie i prowadzenie warsztatów - 
szkolenia, prowadzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu 
sportowego, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi tre-
nerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożycza-
nie sprzętu sportowego, fotoreportaże, produkcja filmów, 
43 rezerwacja miejsc w pensjonatach, usługi w zakresie wy-
posażenia i urządzeń kempingowych.

(210) 476984 (220) 2017 09 27
(731) UNIFORM B. MALITA, A. MALITA SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) ROLLCAMP ZAJAWKOWY OBÓZ ROLKOWY

(531) 18.01.25, 07.01.20, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 39 autobusowe usługi transportowe, wypoży-
czanie bagażników dachowych, usługi osób towarzyszących 
podróżnym, rezerwowanie miejsc na podróże, transport 
podróżnych, wypożyczanie pojazdów, przenoszenie, prze-
wóz bagaży, rezerwacja transportu, transport pasażerski, 
transport podróżnych, turystyka - zwiedzanie, zwiedzanie 
turystyczne, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, in-
formacja o rekreacji, instruktaże, organizowanie konkursów, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów - szkolenia, pro-
wadzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego, 
udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi trenerskie, wy-
najmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu 
sportowego, fotoreportaże, produkcja filmów, 43 rezerwa-
cja miejsc w pensjonatach, usługi w zakresie wyposażenia 
i urządzeń kempingowych.

(210) 476987 (220) 2017 09 27
(731) UNIFORM B. MALITA, A. MALITA SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) BMX HOLIDAYS OBÓZ BMXOWY

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 39 rezerwacja miejsc na podróż, organizowanie: 
podróży, wycieczek bez zapewnienia zakwaterowania, 41 or-
ganizowanie: zawodów sportowych, obozów sportowych 
i wakacyjnych bez zapewnienia zakwaterowania, fotorepor-
taże, produkcja filmów, 43 rezerwacja kwater.

(210) 477274 (220) 2017 10 04
(731) STRUZIKOWSKA MARZENA SWOJSKI SMAK 

PRZETWÓRSTWO I DYSTRYBUCJA WĘDLIN,  
Wola Wiązowa

(540) Swojski smak przetwórstwo i dystrybucja wędlin 
Marzena Struzikowska

(531) 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, przetworzone produkty 
mięsne, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, gotowe dania 
składające się głównie z mięsa, gotowe dania składające się 
głównie z substytutów mięsa.

(210) 477493 (220) 2017 10 10
(731) MAGIC CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LUCID
(510), (511) 35 usługi gromadzenia towarów spożywczych 
i przemysłowych powszechnego użytku obejmujące arty-
kuły biurowe, artykuły gospodarstwa domowego, przybo-
ry kuchenne, gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sporto-
we, odzież, obuwie i nakrycia głowy oraz narzędzia ręczne, 
w sklepach i hurtowniach w celu umożliwienia ich swobod-
nego wyboru i sprzedaży, usługi w zakresie prezentacji to-
warów do sprzedaży w sklepach, usługi w zakresie pomocy 
przy sprzedaży, administrowanie i zarządzanie hotelami, 
dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie reklamy, 
36 usługi w zakresie: dzierżawy nieruchomości, wynajmo-
wania pomieszczeń biurowych, zarządzania majątkiem 
nieruchomym, administrowania nieruchomościami, po-
średnictwa w sprawach majątku nieruchomego, agencje 
nieruchomości, 37 usługi w zakresie: budownictwa, napraw 
i konserwacji budynków, nadzoru budowlanego, izolowa-
nia budynków, 39 usługi w zakresie: dostarczania towarów, 
wynajmowania magazynów, wynajmowania powierzchni 
na salony samochodowe, wypożyczania samochodów, or-
ganizowania podróży i wycieczek, agencji turystycznych, 
biur turystycznych, turystyki (zwiedzanie), organizowania 
wycieczek, rezerwowania miejsc na wycieczki, organizo-
wania wycieczek morskich, 41 usługi w zakresie: kultury 
fizycznej, obozów sportowych, organizowania obozów 
sportowych, wypożyczania sprzętu sportowego, imprez 
sportowych, rozrywki, usługi instruktorów gimnastyki, usłu-
gi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, salony 
fitness, parki rozrywki, kina, sale koncertowe, salony gier, 
rezerwowanie miejsc na spektakle, usługi informacji o wy-
poczynku, usługi związane z organizacją wypoczynku, or-
ganizowanie sympozjów, 42 usługi w zakresie doradztwa 
budowlanego, projektowania budynków, 43 usługi hote-
lowe, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, 
bary szybkiej obsługi, przygotowywanie dań na zamówie-
nie oraz ich dostawa, usługi rezerwacji hotelowej, rezer-
wowanie i wynajmowanie noclegów, domy turystyczne, 
44 usługi salonów fryzjerskich, salonów piękności.
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(210) 477910 (220) 2017 11 14
(731) ŚLĄZAK MARIUSZ AQUA-RO, Łódź
(540) TRIPLEX Trzyskładnikowy środek do uzdatniania 

wody basenowej. Zawiera: chlor do dezynfekcji, 
algicyd zwalczający algi i glony oraz koagulant 
niezbędny do prawidłowej filtracji.  
www.aqua-ro.pl

(531) 07.05.15, 02.07.10, 02.07.13, 25.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.15, 24.17.01, 24.17.02

(510), (511) 1 chlor do basenów, produkty chemiczne 
do oczyszczania wody w basenach SPA (z możliwością pły-
wania), śrdoki chemiczne do uzdatniania wody do użytku 
w basenach i wannach z hydromasażem, preparaty che-
miczne przeznaczone do oczyszczania wody w basenach 
pływackich, środki chemiczne do oczyszczania wody sto-
sowane w basenach, 5 środki do dezynfekcji basenów, 
algicydy [produkty chemiczne do konserwacji basenów 
pływakich], algicydy do basenów, 37 czyszczenie basenów, 
konserwacja basenów.

(210) 478052 (220) 2013 02 18
(731) David Rio Coffee & Tea, Inc., San Francisco, US
(540) ELEPHANT VANILLA chai

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.02.01, 11.03.04, 05.07.02, 26.01.01, 
26.01.15, 26.01.18, 03.13.01

(510), (511) 30 Herbata, napary ziołowe i herbata chai, 
napoje na bazie herbaty, napary, inne niż do celów lecz-
niczych, kawa, kakao i kawa nienaturalna, napoje czekola-
dowe z mlekiem, cykoria [substytut kawy], napoje na bazie 
czekolady, napoje na bazie kawy, kawa niepalona, aromaty 
kawowe, napoje kawowe z mlekiem, preparaty roślinne 
zastępujące kawę, napoje na bazie kakao, napoje kakaowe 
z mlekiem, czekolada..

(210) 479167 (220) 2017 11 20
(731) GREEN GUSTO SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) Digitally Social Vodka
(510), (511) 33 wódka, 35 administrowanie programa-
mi lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, 
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt 
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania 
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie 
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w re-
klamie, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, 
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja 
pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsour-
cing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych, pokazy towarów, poszukiwania w zakre-
sie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamo-
wych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja 
programów związanych z telezakupami, projektowanie 
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja 
komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama ko-
respondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpo-
wszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne 
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], tele-
marketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi 
modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji 
sprzedaży, usługi public relations, usługi w zakresie opra-
cowania graficznego do celów reklamowych, wynajem 
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajem foto-
kopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypo-
życzanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk 
handlowych. wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług.
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(210) 479179 (220) 2017 11 20
(731) SKOLMOWSKA MARTA CENTRUM 

ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA, Łomianki
(540) CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA 

Instituto Peruano de Investigacion Fitoterapica 
Andina DROGUERIA IPIFA Lima Wilcaccora EXTRAKT 
(Uncaria tomentosa) suplement diety PROSZEK

(531) 24.01.05, 25.01.09, 25.01.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety do celów leczniczych, pre-
paraty ziołowe do celów medycznych, środki spożywcze 
zawierające kultury bakterii do zastosowania medycznego, 
żywność dla niemowląt w tym mleko dla niemowląt, od-
żywki do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, dietetyczne środki spożywcze, substancje die-
tetyczne do celów leczniczych, witaminy, minerały do celów 
medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne 
wody do celów leczniczych, napoje dietetyczne przystoso-
wane do celów medycznych, dodatki do żywności i napo-
jów do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
herbatki lecznicze, dodatki odżywcze do celów leczniczych.

(210) 479203 (220) 2017 11 20
(731) OPEN BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Open Brokers
(510), (511) 16 materiały papiernicze i piśmienne, materiały 
drukowane, publikacje drukowane, książki, wydawnictwa re-
klamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, bro-
szury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, 
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
z wyjątkiem aparatów, papier i produkty z papieru, w tym 
opakowania, informacje o ww. towarach, w tym prezentowa-
ne na portalach internetowych, 35 specjalistyczne doradz-
two i konsulting w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, księgowości, doboru personelu, marketingu 
i reklamy, pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przed-
sięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytor-
skie, księgowe i rachunkowe, pośrednictwo w zawieraniu 
transakcji handlowych, usługi w zakresie specjalistycznego 
doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednic-
twa handlowego, usługi agencji importowo - eksportowych 
i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organi-
zowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działal-

ności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności 
gospodarczej, ekspertyzy opłacalności ekonomicznej przed-
sięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych, usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, 
opracowywania i udostępniania informacji o działalności go-
spodarczej, czynności biurowe, usługi w zakresie pośrednic-
twa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakre-
sie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi 
wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, 
analizy kosztów, usługi w zakresie badań statystycznych 
i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, opra-
cowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wycią-
gów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiora-
mi danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, usługi systematyza-
cji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych ba-
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwa-
nie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi 
w zakresie reklamy i promocji, usługi public relations, usługi 
w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, 
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni 
reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi 
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, 
archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tra-
dycyjnymi, wszystkie ww. usługi świadczone również po-
przez Internet, informacje o ww. usługach, w tym prezento-
wane na portalach internetowych, 36 usługi finansowe, 
usługi monetarne, usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, 
usługi maklerskie, usługi prowadzenia kont depozytowych 
papierów wartościowych, usługi obrotu papierami warto-
ściowymi, usługi w zakresie inwestowania na rynku kapitało-
wym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieru-
chomości, usługi operacji kupna i sprzedaży papierów 
wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania ak-
tywami finansowymi, usługi zarządzania portfelem na zlece-
nie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami 
wartościowymi, usługi w zakresie przygotowywania rapor-
tów, analiz i opracowań finansowych na zamówienie klienta, 
usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji 
w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emi-
syjnych, usługi wprowadzania spółek do publicznego obro-
tu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku 
oraz emitenta, usługi przygotowywania memorandów infor-
macyjnych w zakresie finansów i bankowości, usługi organi-
zacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku nie-
publicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją 
i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania 
emisji papierów wartościowych (underwriting), pośrednic-
two w obrocie papierami wartościowymi, usługi prowadze-
nia rachunków maklerskich, usługi nabywania i zbywania 
papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, usługi 
rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów 
wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, 
usługi domów maklerskich, usługi w zakresie ekspertyz i pro-
gnoz finansowych, analizy finansowe, doradztwo finansowe, 
usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, 
doradztwo inwestycyjne, usługi w zakresie czynności po-
wierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi 
lokowania powierzonych pieniędzy w imieniu własnym 
i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierni-
czych, usługi zbywania jednostek uczestnictwa funduszy 
powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont 
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emerytalnych, usługi zarządzania funduszami inwestycyjny-
mi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 
uczestnictwa, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa fun-
duszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytów, 
zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz inny-
mi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem finansowym, usłu-
gi funduszy inwestycyjnych, usługi funduszy powierniczych, 
usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingo-
we, leasingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału 
powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, 
usługi prowadzenia rachunków bankowych, przyjmowanie 
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udziela-
nie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, usługi przeprowa-
dzania rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslo-
wych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów 
elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w ban-
kach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie 
poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu war-
tościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przed-
miotów, dokumentów i papierów wartościowych, usługi 
udostępniania skrytek sejfowych, usługi tworzenia i zarzą-
dzania konsorcjami bankowymi, usługi zarządzania towarzy-
stwami funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych, 
usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie 
na zlecenie innych banków określonych czynności banko-
wych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie 
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych ope-
racji finansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń na życie, 
ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń osobowych, ubez-
pieczeń transportowych, ubezpieczeń komunikacyjnych, 
ubezpieczeń nieruchomości, ubezpieczeń mienia, ubezpie-
czeń bankowych, ubezpieczeń w zakresie odpowiedzialno-
ści cywilnej, ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wy-
padków, pośrednictwo ubezpieczeniowe, administrowanie 
działalnością ubezpieczeniową, badania w zakresie ubezpie-
czeń, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi gwarancji ubez-
pieczeniowych, zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, 
usługi wyceny i obsługi roszczeń z tytułu ubezpieczeń, usłu-
gi w zakresie nieruchomości ujęte w tej klasie, wycena akty-
wów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem 
ruchomym i nieruchomym, usługi agencji pośrednictwa ob-
rotu nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku 
nieruchomego, usługi operacji finansowych związanych z li-
kwidacją przedsiębiorstw, organizowanie funduszy na cele 
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, doradztwo w za-
kresie wszystkich ww. usług, informacja o powyższych usłu-
gach, w tym prezentowana w Internecie, 38 usługi agencji 
informacyjnych i prasowych w zakresie wiadomości i aktual-
ności, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji 
tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie 
zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności 
do przesyłania takiej informacji poprzez terminale kompute-
rowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefak-
sy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie 
łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obra-
zowej poprzez terminale komputerowe oraz poprzez sieć 
światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią 
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypoży-
czanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpo-
wszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania 
dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailo-
wych, transmisje internetowe, prowadzenie forum on-line, 
przydzielanie dostępu do portali komunikacyjnych i infor-
macyjnych, przydzielanie dostępu do portali z informacjami 
finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, 
prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, 
obsługa baz danych dostępnych przez Internet, przydziela-

nie dostępu do systemów obsługi klienta dostępnych przez 
Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wy-
pożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomu-
nikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie 
łączności telefonicznej, informacje o ww. usługach, w tym 
prezentowane na portalach internetowych, 41 usługi w za-
kresie rozrywki, nauczania, kształcenia, edukacji, organizowa-
nie i obsługa konferencji, imprez i wystaw, organizowanie 
loterii, organizacja i prowadzenie zjazdów, kongresów, wyjaz-
dów i imprez integracyjnych, przyjęć, bankietów, zawodów 
sportowych, konkursów oraz turniejów sportowych, eduka-
cyjnych i rozrywkowych, publikacje multimedialne, publiko-
wanie tekstów innych niż reklamowe, organizowanie i obsłu-
ga szkoleń, seminariów, sympozjów, kongresów, zjazdów, 
warsztatów, kształcenie praktyczne, nauczanie korespon-
dencyjne, informacja o powyższych usługach.

(210) 479863 (220) 2017 12 07
(731) RYSZKOWSKI WOJCIECH, ZDZIENICKA-KLEBAN 

KAMILA SPRINTTEX SPÓŁKA CYWILNA, Rzepki
(540) SPRINTTEX drukarnia dzianin i tkanin

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna tkanin i dzianin 
z nadrukiem, 40 nadruk druków na tkaninach i dzianinach, 
nadruk druków na odzieży, nadrukowywanie, na zamówie-
nie, ozdobnych wzorów na odzież.

(210) 480239 (220) 2017 12 18
(731) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa
(540) r.Glow
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (materiały), 
dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów 
włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtra-
cyjne (materiały), folie metalowe izolacyjne, izolacje prze-
ciwwilgociowe budynków, izolacyjne (materiały), materiały 
ciepłochronne, mineralna wełna (izolator), ognioodporne 
materiały izolacyjne, piankowe podpórki, szklana (wata) 
do izolacji, szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, za-
prawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.

(210) 480242 (220) 2017 12 18
(731) INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA I 

M. PROF. DRA MED. ALEKSANDRA SZCZYGŁA, 
Warszawa

(540) Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.07.02
(510), (511) 41 nauczanie w zakresie zdrowia, usługi w zakre-
sie edukacji dietetycznej, edukacja w zakresie świadomości 
ruchowej, edukacja [nauczanie], usługi w zakresie edukacji 
dietetycznej, prowadzenie kursów internetowych w zakresie 
diet, szkolenie w zakresie diety [niemedyczne], świadczenie 
usług edukacyjnych związanych z dietą, zapewnianie kursów 
edukacyjnych związanych z dietą, usługi edukacyjne doty-
czące zdrowia, nauczanie w zakresie zdrowia, usługi szkole-
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niowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, udostępnianie 
informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności 
fizycznej, usługi instytutów edukacyjnych, organizowa-
nie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, 
42 usługi w zakresie komputerowej analizy żywności, profe-
sjonalne usługi doradcze dotyczące technologii żywności, 
konsultacje na temat higieny żywności, badania w dziedzi-
nie żywności, badania żywności, kontrola jakości dotycząca 
higieny żywności, kontrola jakości dotycząca higieny artyku-
łów żywnościowych, kontrola żywności do celów certyfika-
cji jej koszerności, dostarczanie informacji i wyników badań 
naukowych z bazy danych dostępnej on-line z możliwością 
wyszukiwania, udostępnianie informacji on-line w zakre-
sie badań technologicznych z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, badania naukowe prowadzone przy użyciu 
baz danych, projektowanie i opracowywanie baz danych, 
doradztwo techniczne w zakresie usług badawczych do-
tyczących artykułów spożywczych i suplementów diety, 
świadczenie usług zapewniania jakości, audyt jakości, testy 
jakości, 44 poradnictwo dietetyczne, udzielanie informacji 
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, do-
radztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w za-
kresie diety i odżywiania się, udzielanie informacji w zakresie 
suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji zwią-
zanych z suplementami diety i odżywczymi, usługi doradcze 
w zakresie dietetyki, usługi doradcze związane z dietą, pro-
fesjonalne doradztwo związane z dietą, planowanie i nad-
zorowanie diet odchudzających, usługi doradztwa diete-
tycznego [medyczne], usługi świadczone przez dietetyków, 
planowanie i nadzorowanie diety, doradztwo dietetyczne, 
poradnictwo dietetyczne, usługi dietetyków, poradnictwo 
w zakresie zdrowia publicznego, 45 usługi informacyjne 
w zakresie bezpieczeństwa zdrowia.

(210) 480245 (220) 2017 12 18
(731) INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA  

IM. PROF. DRA MED. ALEKSANDRA SZCZYGŁA, 
Warszawa

(540) Instytut Żywności i Żywienia im. prof.dra med. 
Aleksandra Szczygła

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.07.02
(510), (511) 41 nauczanie w zakresie zdrowia, edukacja w za-
kresie świadomości ruchowej, edukacja [nauczanie], usłu-
gi w zakresie edukacji dietetycznej, prowadzenie kursów 
internetowych w zakresie diet, szkolenie w zakresie diety 
[nie medyczne], świadczenie usług edukacyjnych! związa-
nych z dietą, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych 
z dietą, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, nauczanie 
w zakresie zdrowia, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa, udostępnianie informacji edukacyjnych 
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, usługi instytu-
tów edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych 
w instytutach dydaktycznych, 42 badania żywności, badania 
w dziedzinie żywności, kontrola jakości dotycząca higieny 
żywności, kontrola jakości dotycząca higieny artykułów żyw-
nościowych, badania naukowe prowadzone przy użyciu baz 
danych, 44 poradnictwo dietetyczne, udzielanie informacji 
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, do-
radztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w za-
kresie diety i odżywiania się, udzielanie informacji w zakresie 

suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji zwią-
zanych z suplementami diety i odżywczymi, usługi doradcze 
w zakresie dietetyki, usługi doradcze związane z dietą, pro-
fesjonalne doradztwo związane z dietą, planowanie i nad-
zorowanie diet odchudzających, usługi doradztwa diete-
tycznego [medyczne], usługi świadczone przez dietetyków, 
planowanie i nadzorowanie diety, doradztwo dietetyczne, 
poradnictwo dietetyczne, usługi dietetyków, poradnictwo 
w zakresie zdrowia publicznego, 45 usługi informacyjne 
w zakresie bezpieczeństwa zdrowia.

(210) 480258 (220) 2017 12 18
(731) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa
(540) r.Fresh
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (materiały), 
dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów 
włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtra-
cyjne (materiały), folie metalowe izolacyjne, izolacje prze-
ciwwilgociowe budynków, izolacyjne (materiały), materiały 
ciepłochronne, mineralna wełna (izolator), ognioodporne 
materiały izolacyjne, piankowe podpórki, szklana (wata) 
do izolacji, szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, za-
prawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.

(210) 480437 (220) 2017 12 22
(731) TOKARZ MICHAŁ STANISŁAW, Warszawa
(540) THE SUPER FATHER

(531) 26.01.04, 26.01.08, 26.01.18, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18, 
29.01.13, 01.01.02, 27.05.01

(510), (511) 9 film kinematograficzny naświetlony, filmy ry-
sunkowe animowane, neony reklamowe, pokrowce do ta-
bletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, 
14 breloczki do kluczy, breloki do kluczy, broszki, budziki, 
medale, monety, spinki do mankietów, zegarki, 16 chustecz-
ki do nosa, czasopisma, etykiety (owijki) na butelki z papieru 
lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, kartki muzyczne 
z życzeniami, kartki z życzeniami, komiksy, książki, materia-
ły drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, okładki, obwoluty, 
papier do zawijania, torby papierowe, 25 bokserki, czapki 
(nakrycia głowy), koszule, koszulki z krótkim rękawem, krawa-
ty, kurtki, majtki, odzież, 35 produkcja filmów reklamowych, 
produkcja programów typu telezakupy, projektowanie ma-
teriałów reklamowych, reklama, reklama on-line, reklama 
za kliknięcie, reklama zewnętrzna, reklama radiowa, reklama 
telewizyjna, 38 transmisja programów telewizyjnych, trans-
misja video na żądanie, nadawanie telewizji kablowej, nada-
wanie bezprzewodowe, udostępnianie forów internetowych 
on line, transmisja programów radiowych, 41 dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usługi typu transmisja 
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, fotoreportaże, fotografia, organizowanie loterii, 
pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy 
do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów innych 
niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, radiowe programy rozrywkowe, telewizyjne usłu-
gi rozrywkowe, udostępnianie filmów on line do pobrania, 
dubbing, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja 
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o rekreacji, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach 
wideo, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, produkcja widowisk, przedstawienia 
teatralne (produkcja), publikowanie książek, publikowanie 
on line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, usługi rozrywkowe, wysta-
wianie spektakli na żywo.

(210) 480495 (220) 2017 12 27
(731) ORUGA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ORUGA GROUP

(531) 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu i wy-
najmu nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach fi-
nansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne 
ze środków własnych i powierzonych dotyczące nierucho-
mości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie 
i dzierżawa majątku nieruchomego i ruchomego, admini-
strowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie 
umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wy-
najmowanie powierzchni biurowych, działalność finansowa, 
usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo finanso-
we, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, 
nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, nie-
ruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo 
w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, udzie-
lanie kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipo-
tecznych, sprzedaż na raty, obsługa transakcji finansowych 
dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych 
i hipotecznych, zarządzanie finansami, zarządzanie mająt-
kiem ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków 
finansowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, usługi 
leasingowe, pośrednictwo w transakcjach finansowych in-
westycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi in-
westycyjne ze środków własnych i powierzonych, usługi 
w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, 
ekspertyzy dla celów finansowych, informacja finansowa, 
ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi powier-
nicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekono-
miczno - finansowych przedsiębiorstw, opracowanie i pu-
blikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych 
osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji 
finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, 
zarządzanie finansami, przyjmowanie wkładów oszczędno-
ściowych i lokat terminowych, maklerstwo giełdowe, po-
średnictwo giełdowe, agencje finansowe, agencje ściągania 
wierzytelności, 45 usługi prawne, przygotowywanie opinii 
i ekspertyz prawnych, konsultacje prawne, usługi analizy 
prawnej oraz konstrukcji prawnej umów i regulaminów, ba-
dania prawne, usługi świadczone przez wykwalifikowanych 
prawników w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych 

osób, usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawni-
ków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, sporządzanie pism procesowych, sporządzanie 
pozwów, w tym także pozwów zbiorowych, sporządzanie 
testamentów, usługi prawnego dochodzenia roszczeń od-
szkodowawczych, zarządzanie prawami autorskimi, licencjo-
nowanie własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie 
migracji ludności.

(210) 480569 (220) 2017 12 27
(731) SAŃPRUCH ŁUKASZ, SAŃPRUCH MAŁGORZATA 

PLATINUM GROUP SPÓŁKA CYWILNA,  
Mąchocice Kapitulne

(540) PLATINUM DENT

(531) 24.13.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 44 stomatologia kosmetyczna, stomatologia 
weterynaryjna, stomatologia z sedacją, doradztwo związane 
ze stomatologią.

(210) 480587 (220) 2017 12 27
(731) FIAŁKOWSKI WALDEMAR UBEZPIECZENIA,  

Zielona Góra
(540) CUD UBEZPIECZENIA Centrum Ubezpieczeń 

Dealerskich

(531) 27.05.01, 10.03.04
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczeniowe 
usługi brokerskie, usługi brokerskie w zakresie inwestycji ka-
pitałowych, agencje ubezpieczeniowe, organizowanie ubez-
pieczenia, badania dotyczące ubezpieczeń, udostępnianie 
informacji o ubezpieczeniach, usługi doradcze w zakresie 
ubezpieczeń, obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, gwa-
rancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe.

(210) 480709 (220) 2018 01 02
(731) Suzhou Xiuniang Silk Craft Co.Ltd., Suzhou City, CN
(540) XIUNIANG

(531) 27.05.01, 28.03.99, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 25 odzież, ubranie, fartuchy, wyprawka, wy-
prawka dla niemowlęcia, wyprawka dla noworodka, nakrycie 
głowy, wyroby pończosznicze, rękawiczki, rękawice, krawaty, 
szaliki/szale, gorset/pas wyszczuplający, pas, gotowe do no-
szenia podszewki.
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(210) 480768 (220) 2018 01 03
(731) VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) UNISONO

(531) 24.17.12, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, torby podróżne, 
torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane, to-
rebki skóropodobne, torby i saszetki męskie skóra, imita-
cje skóry, ćwieki ze skóry, nici ze skóry, pudełka ze skóry 
lub ze skóry wtórnej, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, 
pasy naramienne ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, okła-
dziny do mebli ze skóry, wykończenia i dekoracje ze skó-
ry do mebli,, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia 
wierzchnie, mufki, kombinezony, nauszniki, odzież damska, 
męska, młodzieżowa i dziecięca, obuwie damskie, męskie 
młodzieżowe i dziecięce, bluzki, sukienki, odzież na gimna-
stykę, odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty, ubrania, 
swetry, bluzy, obuwie sportowe, odzież sportowa, kamizel-
ki, kąpielówki, ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki gim-
nastyczne, legginsy, majtki, kąpielowe płaszcze, sandały, 
slipy, pantofle, kostiumy, czepki, bielizna, korki do butów 
piłkarskich, nakrycia głowy, nauszniki, buty narciarskie, 
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, marynarki, odzież 
na gimnastykę, odzież gotowa, odzież wodoodporna, 
odzież ze skóry i z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, pa-
ski, kurtki, cholewki do obuwia, czubki do obuwia, środ-
ki antypoślizgowe do obuwia, obcasy do obuwia, paski 
do obuwia, paski skórzane, paski skóropodobne, kurtki 
skórzane, kurtki ze skór lakierowanych, kurtki ze skór natu-
ralnych, kurtki skóropodobne, 35 sprzedaż, reklama i pro-
mocja towarów: torebki, torebki damskie, torby podróżne, 
torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane, toreb-
ki skóropodobne, torby i saszetki męskie skóra, imitacje 
skóry, ćwieki ze skóry, nici ze skóry, pudełka ze skóry lub 
ze skóry wtórnej, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, 
pasy naramienne ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, okła-
dziny do mebli ze skóry, wykończenia i dekoracje ze skó-
ry do mebli, paski skórzane, paski skóropodobne, kurtki 
skórzane, kurtki ze skór lakierowanych, kurtki ze skór na-
turalnych, kurtki skóropodobne, odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, okrycia wierzchnie, mufki, kombinezony, nauszniki, 
odzież damska, męska, młodzieżowa i dziecięca, obuwie 
damskie, męskie, młodzieżowe, bluzki, sukienki, odzież 
na gimnastykę, odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty, 
ubrania, swetry, bluzy, obuwie sportowe, odzież sportowa, 
kamizelki, kąpielówki, ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki 
gimnastyczne, legginsy, majtki, kąpielowe: płaszcze, san-
dały, slipy, pantofle, kostiumy, czepki, bielizna, korki do bu-
tów piłkarskich, nakrycia głowy, nauszniki, buty narciarskie, 
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, marynarki, odzież 
na gimnastykę, odzież gotowa, odzież wodoodporna, 
odzież ze skóry i z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, pa-
ski, kurtki, cholewki do obuwia, czubki do obuwia, środ-
ki antypoślizgowe do obuwia, obcasy do obuwia, paski 
do obuwia.

(210) 480858 (220) 2018 01 05
(731) TŁOCZNIA WARECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warka

(540) TŁOCZNIA WARECKA 1947 SOK TŁOCZONY Z JABŁEK 
5L SOK 100% +WIT. C NATURALNIE MĘTNY

(531) 26.05.13, 26.05.14, 26.05.18, 05.07.13, 02.07.12, 06.07.25, 
29.01.15, 05.01.03, 27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, produkty do produk-
cji napojów bezalkoholowych, napoje owocowe, soki owo-
cowe, a zwłaszcza soki tłoczone bez konserwantów, wyciągi 
z owoców, syropy, soki i napoje owocowe, wody mineralne 
gazowane i niegazowane.

(210) 480905 (220) 2018 01 08
(731) LV YANGFEN, Cixi City, CN
(540) Gemei

(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 8 żyletki, zestawy do golenia, pilniki do pa-
znokci, elektryczne lub nieelektryczne brzytwy, elektryczne 
pilniki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne polerki 
do paznokci, elektryczne i nieelektryczne maszynki do strzy-
żenia włosów do użytku osobistego, elektryczne lub nieelek-
tryczne przybory do depilacji, maszynki do strzyżenia brody, 
11 suszarki do włosów, elektryczne suszarki z dmuchawą.

(210) 481026 (220) 2018 01 11
(731) GRR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Prawnik+
(510), (511) 9 komputerowe bazy danych tekstów aktów 
prawnych, komputerowe bazy danych orzeczeń sądowych, 
wzory umów zapisane w wersji elektronicznej, wzory pism 
procesowych zapisane w wersji elektronicznej, 35 usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
powyższe usługi świadczone także za pośrednictwem Inter-
netu, 36 dochodzenie wierzytelności, doradztwo finansowe, 
wszystkie powyższe usługi świadczone także za pośrednic-
twem Internetu, 41 organizacja szkoleń, powyższe usługi 
świadczone także za pośrednictwem Internetu, 42 projekto-
wanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 
usługi badawcze, wszystkie powyższe usługi świadczone 
także za pośrednictwem Internetu, 45 usługi prawne, powyż-
sze usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu.
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(210) 481029 (220) 2018 01 11
(731) SOŁOŃ AGNIESZKA, Wołoskowola
(540) MAYBE

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

(210) 481269 (220) 2018 01 18
(731) WILLIAMS MAŁGORZATA, Legionowo
(540) centrum zabaw figlarium

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.07.21, 03.07.24
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe dla dzieci.

(210) 481279 (220) 2018 01 18
(731) FIRMA FRANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Wielkopolski
(540) Wizjoner
(510), (511) 1 azotany, chemiczne środki i preparaty dla 
przemysłu i rolnictwa (z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom), nawozy, 
nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 
nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla ogrodnic-
twa, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla le-
śnictwa, preparaty chemiczne do użyźniania gleby, środki 
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, 
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki ochrony 
roślin przeciw patogenom, środki regulujące wzrost roślin 
do użytku rolniczego, środki poprawiające kondycję gleby 
do użytku rolniczego, 5 biocydy, fungicydy, herbicydy, in-
sektycydy, pestycydy, preparaty do niszczenia szkodników, 
środki grzybobójcze, środki do zwalczania robactwa, środki 
chwastobójcze,, 31 materiał do rozsady [nasiona], nasiona, 
cebulki i rozsady do hodowli roślin, nasiona do rozmnażania 
(roślin), nasiona roślin, nieprzetworzone nasiona do użytku 
rolniczego, nieprzetworzone zboża, otręby, pyłek [materiał 
surowy], rośliny ze szkółki roślinnej, słód i zboża nieprze-
tworzone, słoma, śruta sojowa, śruta rzepakowa, zarodniki 
do celów rolniczych, zboże, zboże nieprzetworzone, zboże 
surowe, zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, 
ziarna [zboże], ziarna rolnicze do siewu, 35 usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi towa-
rami: azotany, chemiczne środki i preparaty dla przemysłu 
i rolnictwa (z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insekty-
cydów oraz środków przeciw pasożytom), nawozy, nawozy 
i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, nawozy 
i produkty chemiczne przeznaczone dla ogrodnictwa, na-
wozy i produkty chemiczne przeznaczone dla leśnictwa, 
preparaty chemiczne do użyźniania gleby, środki chemicz-
ne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insek-
tycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki chwastobójcze, 
środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki regulujące 
wzrost roślin do użytku rolniczego, środki poprawiające kon-
dycję gleby do użytku rolniczego, biocydy, fungicydy, herbi-
cydy, insektycydy, pestycydy, preparaty do niszczenia szkod-
ników, środki grzybobójcze, środki do zwalczania robactwa, 
materiał do rozsady [nasiona], nasiona, cebulki i rozsady 
do hodowli roślin, nasiona do rozmnażania (roślin), nasiona 

roślin, nieprzetworzone nasiona do użytku rolniczego, nie-
przetworzone zboża, otręby, pyłek [materiał surowy], rośliny 
ze szkółki roślinnej, słód i zboża nieprzetworzone, słoma, śru-
ta sojowa, śruta rzepakowa, zarodniki do celów rolniczych, 
zboże, zboże nieprzetworzone, zboże surowe, zboża prze-
tworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna [zboże], ziarna 
rolnicze do siewu.

(210) 481430 (220) 2018 01 22
(731) ZDROWE LOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) CHLEB OD FRANKA

(531) 07.01.09, 07.01.19, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze i ciastkarskie, mąka i mie-
szanki mączne, wyroby cukiernicze i słodycze, dodatki dla cu-
kiernictwa, masy i nadzienia, kremy do ciast, polewy do ciast, 
galaretki, budynie, kisiele, sosy do polewania deserów, kon-
centraty do pieczywa, koncentraty sosów, przyprawy.

(210) 481436 (220) 2018 01 22
(731) NATRODENT PROFESJONALNE SYSTEMY 

PROTETYCZNE B. TROCZYŃSKI, P. NAGADOWSKI 
SPÓŁKA JAWNA, Łódź

(540) Natrodent

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medycz-
ne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku 
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opa-
trunkowe, materiały do plombowania zębów, woski denty-
styczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, 
fungicydy, herbicydy, 10 urządzenia i przyrządy chirurgicz-
ne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy 
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały 
do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeu-
tyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy 
i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przy-
rządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, 40 dru-
kowanie 3D, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 481565 (220) 2018 01 25
(731) HEBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysiadło
(540) HEBAR
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 bakalie, orzechy przetworzone, owoce kan-
dyzowane, suszone owoce, mieszanki owoców suszonych, 
mieszanki owoców i orzechów, mieszanki przekąsek skła-
dające się z suszonych owoców i orzechów przetworzo-
nych, masło z orzechów, przekąski na bazie orzechów, na-
siona przetworzone, orzeszki ziemne przetworzone, kokos 
przetworzony, kompoty, chipsy owocowe, 30 przyprawy, 
mieszanki do ciast, orzechy w polewie, owoce w polewie, 
31 nieprzetworzone orzechy, świeże owoce, orzechy, świeże 
warzywa i zioła, nasiona, nasiona jadalne [nieprzetworzone].

(210) 481567 (220) 2018 01 25
(731) HEBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysiadło
(540) Hebar
(510), (511) 29 bakalie, orzechy przetworzone, owoce kan-
dyzowane, suszone owoce, mieszanki owoców suszonych, 
mieszanki owoców i orzechów, mieszanki przekąsek skła-
dające się z suszonych owoców i orzechów przetworzo-
nych, masło z orzechów, przekąski na bazie orzechów, na-
siona przetworzone, orzeszki ziemne przetworzone, kokos 
przetworzony, kompoty, chipsy owocowe, 30 przyprawy, 
mieszanki do ciast, orzechy w polewie, owoce w polewie, 
31 nieprzetworzone orzechy, świeże owoce, orzechy, świeże 
warzywa i zioła, nasiona, nasiona jadalne [nieprzetworzone].

(210) 481618 (220) 2018 01 25
(731) Sidela SA, Montevideo, UY
(540) TADAM
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, do celów na-
ukowych oraz stosowane w fotografii, a także w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, nieprzetworzone żywice sztucz-
ne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy, mieszanki 
do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania, sub-
stancje chemiczne do konserwowania artykułów spożyw-
czych, substancje garbujące, kleje stosowane w przemyśle, 
kleje do obuwia, 16 papier i karton, materiały drukowane, 
materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kle-
je do materiałów piśmiennych lub do użytku domowego, 
materiały dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania 
i artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały instruktażo-
we i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie.

(210) 481619 (220) 2018 01 25
(731) Sidela SA, Montevideo, UY
(540) TAJNA BROŃ SZEWCA

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, do celów na-
ukowych oraz stosowane w fotografii, a także w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, nieprzetworzone żywice sztucz-
ne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy, mieszanki 
do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania, sub-
stancje chemiczne do konserwowania artykułów spożyw-
czych, substancje garbujące, kleje stosowane w przemyśle, 
kleje do obuwia, 16 papier i karton, materiały drukowane, 
materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kle-
je do materiałów piśmiennych lub do użytku domowego, 
materiały dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania 

i artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały instruktażo-
we i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie.

(210) 481789 (220) 2018 01 31
(731) RAW NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) RAW NUTRITION

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, probiotyki (suple-
menty), przeciwutleniające suplementy, suplementy pre-
biotyczne, przeciwutleniające suplementy diety, mineralne 
suplementy odżywcze, mineralne suplementy diety, od-
żywcze suplementy diety, białkowe suplementy diety, su-
plementy z wapniem, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy z siarą, suplementy dietetyczne i odżywcze, 
suplementy diety dla ludzi, suplementy ziołowe w płynie, 
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety 
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające białko, 
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety 
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające kaze-
inę, suplementy diety zawierające propolis, suplementy 
diety zawierające lecytynę, suplementy diety z pszenicy, 
suplementy diety z cynkiem, mineralne suplementy diety 
dla ludzi, suplementy diety do użytku dietetycznego, suple-
menty diety z białkiem sojowym, suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, suplementy diety zawierające olej lniany, 
suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy 
diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawiera-
jące mleczko pszczele, suplementy diety zawierające siemię 
lniane, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety ze sprosz-
kowanym białkiem, suplementy diety sporządzone głów-
nie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie 
z witamin, nutraceutyki do stosowania jako suplementy 
diety, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, 
suplementy diety składające się z aminokwasów, suple-
menty diety składające się z witamin, tabletki zawierające 
wapń jako suplementy diety, zdrowotne suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, suplementy odżywcze 
składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze 
składające się głównie z wapnia, suplementy diety składa-
jące się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające 
się głównie z cynku, suplementy diety składające się głów-
nie z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie 
z żelaza, suplementy diety składające się z pierwiastków 
śladowych, suplementy diety składające się głównie z ma-
gnezu, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wyma-
ganiami dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi nieprze-
znaczone do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety 
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, die-
tetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna 
żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, batony energetyzu-
jące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki 
odżywcze, 29 batony spożywcze na bazie orzechów, bato-
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ny na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie 
soi, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, napoje 
na bazie mleka, napoje na bazie mleka orzechowego, na-
poje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka 
migdałowego, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje 
na bazie mleka o smaku czekolady, napoje na bazie mleka 
zawierające sok owocowy, napoje na bazie soi stosowane 
jako substytuty mleka, napoje na bazie jogurtu, napoje za-
wierające bakterie kwasu mlekowego, 30 batony zbożowe 
i energetyczne, batony na bazie granoli, batony czekolado-
we, batony lodowe, batony zbożowe, batony spożywcze 
na bazie zbóż, batony z orzechów w karmelu, batony go-
towe do spożycia na bazie czekolady, 32 aromatyzowane 
napoje gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje 
gazowane, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane 
do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane na-
poje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje 
bez zawartości słodu [inne niż do użytku medycznego], 
wody gazowane, wody, wody mineralne (nielecznicze), 
wody mineralne [napoje], napoje funkcjonalne na bazie 
wody, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z her-
baty, proszki stosowane do przygotowywania napojów 
na bazie wody kokosowej, esencje do wytwarzania smako-
wej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], 
napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem 
wody i cukru, napoje izotoniczne [nie do celów medycz-
nych], napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje 
energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energetyzują-
ce [nie do celów medycznych], serwatka [napoje], napoje 
serwatkowe, syropy do sporządzania napojów na bazie 
serwatki, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholo-
wych, nie w postaci olejków eterycznych, esencje do pro-
dukcji napojów, soki warzywne, napoje warzywne, soki 
warzywne [napoje], warzywne napoje typu smoothie, 
bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, napoje 
z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje na bazie owo-
ców lub warzyw, napoje na bazie soku z zielonych warzyw, 
napoje składające się z mieszanki soków owocowych i wa-
rzywnych, soki, soki gazowane, soki aloesowe, mieszane 
soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, gazowane 
soki owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, 
napoje owocowe i soki owocowe, napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, 35 usługi w zakresie zamówień 
on-line, sprzedaż hurtowa i detaliczna żywności i napojów 
bezalkoholowych, sprzedaż detaliczna prowadzona przez 
domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet następujących to-
warów: suplementów żywnościowych, suplementów diety, 
soków, napojów warzywnych, izotonicznych, bezalkoholo-
wych, wody, batonów spożywczych, 41 udzielanie informa-
cji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem 
strony internetowej on-line, usługi siłowni związane z tre-
ningiem siłowym, 44 doradztwo żywieniowe, doradztwo 
dietetyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, 
profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjo-
nalne doradztwo związane z dietą, doradztwo w zakresie 
dietetyki i odżywiania, doradztwo w dziedzinie pielęgna-
cji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety i odżywiania 
się, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody.

(210) 481841 (220) 2018 02 01
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR

(540) CHANGE UP designed for lil

(531) 26.01.04, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 adaptery USB do papierosów elektronicznych, 
34 tytoń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki 
do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, filtry do pa-
pierosów, papierośnice nie z metali szlachetnych, woreczki 
na tytoń, zapalniczki do papierosów, nie z metali szlachet-
nych, zapałki, przybory do czyszczenia fajek, popielniczki dla 
palaczy, nie z metali szlachetnych, gilotynki do cygar, papie-
rosy elektroniczne, kasetki do papierosów elektronicznych, 
nikotyna do papierosów elektronicznych, roztwory nikotyny 
do użytku w papierosach elektronicznych, ciekłe roztwory 
do użytku w papierosach elektronicznych, środki aromatyzu-
jące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż 
olejki eteryczne, łańcuszki na szyję do noszenia papierosów 
elektrycznych, atomizery do papierosów elektronicznych.

(210) 481847 (220) 2018 02 01
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) FIIT CHANGE UP

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 adaptery USB do papierosów elektronicznych, 
34 tytoń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki 
do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, filtry do pa-
pierosów, papierośnice nie z metali szlachetnych, woreczki 
na tytoń, zapalniczki do papierosów, nie z metali szlachet-
nych, zapałki, przybory do czyszczenia fajek, popielniczki dla 
palaczy, nie z metali szlachetnych, gilotynki do cygar, papie-
rosy elektroniczne, kasetki do papierosów elektronicznych, 
nikotyna do papierosów elektronicznych, roztwory nikotyny 
do użytku w papierosach elektronicznych, ciekłe roztwory 
do użytku w papierosach elektronicznych, środki aromatyzu-
jące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż 
olejki eteryczne, łańcuszki na szyję do noszenia papierosów 
elektrycznych, atomizery do papierosów elektronicznych.

(210) 481849 (220) 2018 02 01
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) FIIT CHANGE

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 adaptery USB do papierosów elektronicznych, 
34 tytoń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki 
do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, filtry do pa-
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pierosów, papierośnice nie z metali szlachetnych, woreczki 
na tytoń, zapalniczki do papierosów, nie z metali szlachet-
nych, zapałki, przybory do czyszczenia fajek, popielniczki dla 
palaczy, nie z metali szlachetnych, gilotynki do cygar, papie-
rosy elektroniczne, kasetki do papierosów elektronicznych, 
nikotyna do papierosów elektronicznych, roztwory nikotyny 
do użytku w papierosach elektronicznych, ciekłe roztwory 
do użytku w papierosach elektronicznych, środki aromatyzu-
jące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż 
olejki eteryczne, łańcuszki na szyję do noszenia papierosów 
elektrycznych, atomizery do papierosów elektronicznych.

(210) 481850 (220) 2018 02 01
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) FIIT

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 adaptery USB do papierosów elektronicznych, 
34 tytoń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki 
do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, filtry do pa-
pierosów, papierośnice nie z metali szlachetnych, woreczki 
na tytoń, zapalniczki do papierosów, nie z metali szlachet-
nych, zapałki, przybory do czyszczenia fajek, popielniczki dla 
palaczy, nie z metali szlachetnych, gilotynki do cygar, papie-
rosy elektroniczne, kasetki do papierosów elektronicznych, 
nikotyna do papierosów elektronicznych, roztwory nikotyny 
do użytku w papierosach elektronicznych, ciekłe roztwory 
do użytku w papierosach elektronicznych, środki aromatyzu-
jące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż 
olejki eteryczne, łańcuszki na szyję do noszenia papierosów 
elektrycznych, atomizery do papierosów elektronicznych.

(210) 481862 (220) 2018 02 01
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) CHANGE

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 adaptery USB do papierosów elektronicznych, 
34 tytoń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki 
do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, filtry do pa-
pierosów, papierośnice nie z metali szlachetnych, woreczki 
na tytoń, zapalniczki do papierosów nie z metali szlachet-
nych, zapałki, przybory do czyszczenia fajek, popielniczki dla 
palaczy nie z metali szlachetnych, gilotynki do cygar, papie-
rosy elektroniczne, kasetki do papierosów elektronicznych, 
nikotyna do papierosów elektronicznych, roztwory nikotyny 
do użytku w papierosach elektronicznych, ciekła roztwory 
do użytku w papierosach elektronicznych, środki aromatyzu-
jące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż 
olejki eteryczne, łańcuszki na szyję do noszenia papierosów 
elektrycznych, atomizery do papierosów elektronicznych.

(210) 481864 (220) 2018 02 01
(731) KT & G Corporation,, KR

(540) CHANGE designed for lil

(531) 26.01.04, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 adaptery USB do papierosów elektronicznych, 
34 tytoń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki 
do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, filtry do pa-
pierosów, papierośnice nie z metali szlachetnych, woreczki 
na tytoń, zapalniczki do papierosów nie z metali szlachet-
nych, zapałki, przybory do czyszczenia fajek, popielniczki dla 
palaczy nie z metali szlachetnych, gilotynki do cygar, papie-
rosy elektroniczne, kasetki do papierosów elektronicznych, 
nikotyna do papierosów elektronicznych, roztwory nikotyny 
do użytku w papierosach elektronicznych, ciekła roztwory 
do użytku w papierosach elektronicznych, środki aromatyzu-
jące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż 
olejki eteryczne, łańcuszki na szyję do noszenia papierosów 
elektrycznych, atomizery do papierosów elektronicznych.

(210) 481947 (220) 2018 02 05
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

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

(210) 481981 (220) 2018 02 05
(731) HIRON ABK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Krotoszyn

(540) Marsalitta

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła szare, mydła czarne na bazie roślin, my-
dło szare w płynie, 30 słodycze, wyroby cukiernicze, rogaliki 
z ciasta francuskiego, ciastka, chałwa.

(210) 482212 (220) 2018 02 09
(731) EMPIRIA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mi Bellumi



26 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT25/2018

(531) 27.05.13, 05.05.20, 29.01.13
(510), (511) 3 aromaty, preparaty zapachowe, saszetki zapa-
chowe, pałeczki zapachowe, olejki zapachowe, pokojowe 
spraye zapachowe, zapachowe kamienie ceramiczne, środ-
ki odświeżające powietrze, środki zapachowe do pomiesz-
czeń, środki zapachowe do samochodów, środki zapachowe 
do celów domowych, preparaty zapachowe do pomiesz-
czeń, saszetki zapachowe do bielizny, poduszeczki nasączo-
ne substancjami zapachowymi, knoty wydzielające zapa-
chy do odświeżaczy powietrza, mieszanki zapachowe ziół 
i kwiatów, dyfuzory zapachowe, wkłady do nieelektrycznych 
dozowników zapachów do pomieszczeń, substancje aroma-
tyczne do zapachów, olejki zapachowe wydzielające aromat 
przy podgrzewaniu.

(210) 482281 (220) 2018 02 12
(731) BILLEWICZ GRAŻYNA PRYWATNE CENTRUM TERAPII 

MOWY GADUŁA, Kraków
(540) PRYWATNE CENTRUM TERAPII MOWY GADUŁA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi diagnozy psychologicznej, usługi psy-
chologów, usługi psychoterapeutyczne, usługi terapii głosu 
i terapii logopedycznej, usługi w zakresie ocen i badań psy-
chologicznych, usługi w zakresie terapii mowy, usługi w za-
kresie terapii zajęciowej, badania psychologiczne, doradztwo 
psychologiczne, fizjoterapia, konsultacje psychologiczne, 
opieka psychologiczna, porady psychologiczne, przepro-
wadzanie ocen i badan psychologicznych, przeprowadzanie 
testów psychologicznych, terapia mowy, terapia zajęciowa i 
rehabilitacja, terapia psychologiczna dla małych dzieci.

(210) 482498 (220) 2006 03 09
(731) Environmental Manufacturing LLP, Stowmarket, GB
(540) 

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 7 maszyny do profesjonalnego i przemysło-
wego przetwarzania odpadów drewnianych i zielonych, 
profesjonalne i przemysłowe szatkownice i rozdrabniarki 
do drewna.

(210) 482807 (220) 2018 04 03
(731) UNITAS Group s.r.o, Bratysława, SK
(540) sushi time great food. fast

(531) 26.01.04, 26.11.02, 29.01.14, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 29 rybne potrawy, 30 sushi, 39 dostarczanie to-
warów, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem.

(210) 482835 (220) 2018 02 27
(731) UNITY LINE LIMITED, Limassol, CY
(540) Unity Line
(510), (511) 35 usługi prowadzone w agencji importowo-
-eksportowej oraz agencji informacji handlowej, usługi 
w zakresie doradztwa morskiego, doradztwa handlowego, 
usługi dotyczące badania w dziedzinie działalności go-
spodarczej - szczególnie w branży morskiej i stoczniowej, 
usługi doradztwa w zakresie zarządzania kadrowego i przy 
organizowaniu działalności gospodarczej szczególnie dla 
podmiotów gospodarczych branży morskiej, 36 usługi 
dotyczące ekspertyz opłacalności oraz usługi maklerskie 
dotyczące obrotu morskiego, usługi w zakresie analiz finan-
sowych, usługi prowadzone w kantorach wymiany walut, 
prowadzenie usług dotyczących depozytów sejfowych, 
usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, ubez-
pieczenia morskiego, 39 prowadzenie usług w zakresie 
transportu autobusowego, transportu promowego i mor-
skiego oraz pasażerskiego oraz transportu przedmiotów 
wartościowych, usługi czarterowe szczególnie autobusów 
i promów, usługi dostarczania towarów, przewożenia ła-
dunków, pośrednictwa w handlu statkami oraz wyładun-
ku, spedycji i składowania towarów, usługi w zakresie na-
wigacji i pilotażu jednostek, usługi prowadzone w biurach 
turystycznych a szczególnie organizowanie wycieczek 
i podróży, rezerwacji miejsc, usługi w zakresie ratownictwa 
morskiego oraz zaopatrzenia statków morskich szczegól-
nie w produkty żywnościowe oraz urządzenia wyposaże-
nia pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, usługi prowa-
dzone w agencjach zakwaterowań, 42 usługi w zakresie 
wykonywania badań technicznych, usługi dotyczące eks-
pertyz technicznych, inżynierskich i projektowanie tech-
niczne, 43 usługi hotelarskie polegające na prowadzeniu 
restauracji oraz barów szybkiej obsługi i kawiarni, rezer-
wacja pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacja miejsc 
w hotelach, 45 badania prawne, doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa.
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(210) 482878 (220) 2018 02 27
(731) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) iWIEM

(531) 26.01.03, 26.01.10, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe edukacyjne, 
edukacyjne materiały na zajęcia do pobrania, kompute-
rowe bazy danych, elektroniczne nośniki danych, w tym: 
magnetyczne i optyczne, karty i taśmy magnetyczne, dys-
ki, dyskietki, nośniki danych w postaci pamięci kompute-
rowej, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, nagrane 
dyski kompaktowe, publikacje elektroniczne, 16 podręcz-
niki, książki, publikacje edukacyjne, materiały drukowane, 
drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, biule-
tyny, gazety, albumy, katalogi, broszury, plakaty, naklejki, 
materiały, przyrządy do rysowania i malowania, przybory 
do pisania, zakładki, kalendarze, artykuły piśmiennicze, 
bloczki do notowania, 35 pozyskiwanie danych dla kom-
puterowych baz danych, systematyzacja danych kompu-
terowych, analizy i badania rynkowe, doradztwo rynkowe, 
administrowanie programami wymiany kulturalnej i eduka-
cyjnej, zarządzanie bazami danych, organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, marketing, 
38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i ob-
razowej za pomocą komputerów, usługi w zakresie poczty 
elektronicznej, usługi w zakresie udostępniania Internetu 
dla forów dyskusyjnych, forów tematycznych, serwisów 
branżowych, stron internetowych, udostępnianie Interne-
tu dla systemów i programów komputerowych działają-
cych on-line, platform informatycznych, usługi w zakresie 
przydzielania dostępu do systemów i platform informa-
tycznych, w tym internetowych systemów i platform in-
formatycznych, usługi udostępniania on-line programów 
komputerowych, usługi udostępniania programów kom-
puterowych działających w trybie on-line, udostępnianie 
instalacji telekonferencyjnych do celów edukacyjnych, 
41 usługi edukacyjne, nauczanie, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, szkoleń, seminariów, kursów i konkur-
sów, udostępnianie publikacji elektronicznych, edukacyjne 
usług doradcze, organizowanie wykładów, opracowywanie 
podręczników edukacyjnych, rozpowszechnianie materia-
łów edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, in-
formacja o edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, 
organizowanie webinariów.

(210) 482915 (220) 2018 02 28
(731) KOLANOWSKI GERARD MCGERARD, Kobyłka
(540) Singielki
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkop-
ty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, 
czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy 
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby 
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, 
lody, sorbety.

(210) 482928 (220) 2018 02 28
(731) KOLANOWSKI GERARD MCGERARD, Kobyłka
(540) Ceperki
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkop-
ty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, 
czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy 
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby 
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, 
lody, sorbety.

(210) 482935 (220) 2018 02 28
(731) KOLANOWSKI GERARD MCGERARD, Kobyłka
(540) Pryncy Sekret
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkop-
ty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, 
czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy 
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby 
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, 
lody, sorbety.

(210) 482937 (220) 2018 02 28
(731) KOLANOWSKI GERARD MCGERARD, Kobyłka
(540) IVANKI
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkop-
ty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, 
czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy 
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby 
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, 
lody, sorbety.

(210) 482946 (220) 2018 03 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

HANDLOWE PINUS JERZY SMOLARCZYK, MARIUSZ 
SMOLARCZYK SPÓŁKA JAWNA, Skarbimierz-Osiedle

(540) TotalGlass

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, okna meta-
lowe, okna dachowe metalowe, włazy okienne metalowe, 
profile metalowe, metalowy osprzęt do okien, okucia meta-
lowe do okien, okucia okienne ozdobne, kołnierze metalo-
we do okien, ramy i futryny okienne metalowe, metalowe: 
okiennice, rolety, ograniczniki do okien, ościeżnice, metalo-
we żaluzje nie ujęte w innych klasach, drzwi metalowe, me-
talowe: ramy do drzwi, ościeżnice, parapety, listwy, opaski, 
słupy metalowe, konstrukcje linii napowietrznych, druty, 
kable, metalowe: ścianki działowe, balustrady, ogrodzenia, 
konstrukcie budowlane, kratki wentylacyjne, ograniczni-
ki do drzwi i okien, odrzwia, akcesoria metalowe do drzwi 
i okien, konstrukcje budowlane metalowa, ramy i ościeżnice 
do okien metalowe, 19 materiały budowlane niemetalo-
we, okna niemetalowe, okna dachowa niemetalowe, włazy 
oknowe niemetalowe, niemetalowy osprzęt do okien, koł-
nierze niemetalowe do okien, ramy i futryny okienne nieme-
talowe, stolarka okienna I budowlana, niemetalowe: okien-
nice, ograniczniki do okien, ościeżnice, parapety, odrzwia, 
niemetalowe żaluzje i osłony przeciwsłoneczne nie ujęte 
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w innych klasach, drewno, beton, betonowe elementy bu-
dowlane, konstrukcyjna elementy niemetalowe dla budow-
nictwa, słupy niemetalowe dla linii energetycznych i oświe-
tleniowych, budynki rozdzielni i stacji transformatorowych, 
żerdzie i prefabrykaty betonowe dla energetyki, niemeta-
lowe: drzwi, futryny, ościeżnice, balustrady, schody, tralki 
do schodów, deski, drewno budowlane, listwy niemetalowe, 
opaski niemetalowe, parkiety, okładziny niemetalowe, bry-
kiety z drewnianych materiałów odpadowych, konstrukcje 
budowlane niemetalowe, ramy i ościeżnice do okien nie-
metalowe, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne 
dla konsumentów, usługi w zakresie sprzedaży w sklepach, 
hurtowniach, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-
-line), sprzedaż wysyłkowa, katalogowa, na podstawie za-
mówień telefonicznych następujących towarów: materiały 
budowlane, okna metalowe, okna dachowe metalowe, 
włazy oknowe metalowe, metalowy osprzęt do okien, oku-
cia metalowe do okien, okucia okienne ozdobne, kołnierze 
metalowa do okien, ramy i futryny okienne metalowe, me-
talowa: okiennice, rolety, ograniczniki do okien, ościeżnice, 
metalowe żałuje nie ujęte w innych klasach, drzwi metalo-
we, metalowe: ramy do drzwi, ościeżnice, parapety, listwy, 
opaski, słupy metalowe, konstrukcje linii napowietrznych, 
druty, kable, metalowe: ścianki, ścianki działowe, balustrady, 
ogrodzenia, konstrukcje budowlane, kratki wentylacyjne, 
ograniczniki do drzwi i okien, odrzwia, akcesoria metalowe 
do drzwi i okien, okna niemetalowa, okna dachowe nieme-
talowe, włazy oknowe niemetalowe, niemetalowy osprzęt 
do okien, kołnierze niemetalowe do okien, ramy i futryny 
okienne niemetalowe, niemetalowe: okiennice, ograniczniki 
do okien, ościeżnice, parapety, odrzwia, niemetalowe żaluzje 
i osłony przeciwsłoneczne nie ujęte w innych klasach, drew-
no, beton, betonowe elementy budowlane, konstrukcyjne 
elementy niemetalowe dla budownictwa, stupy niemeta-
lowe dla linii energetycznych i oświetleniowych, budynki 
rozdzielni i stacji transformatorowych, żerdzie i prefabryka-
ty betonowe dla energetyki, niemetalowe: drzwi, futryny, 
ościeżnice, balustrady, schody, tralki do schodów, deski, 
drewno budowlane, listwy niemetalowe, opaski niemetalo-
we, parkiety, okładziny niemetalowe, brykiety z drewnianych 
materiałów odpadowych, doradztwo handlowe, promocja 
sprzedaży, poszukiwanie partnerów handlowych, tworzenie 
przedstawicielstw handlowych, pośrednictwo handlowe, in-
formacja handlowa, promocja sprzedaży, wdrażanie produk-
tów na rynek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, 
aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wy-
staw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja 
stanowisk na targach handlowych, usługi w zakresie handlu 
i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi aukcyjne, 
prowadzenie sprzedaży detalicznej, hurtowej i interneto-
wej artykułami elektrycznymi, budowlanymi, drzewnymi, 
sprzętem AGD, artykułami wyposażenia wnętrz, artykułami 
oświetleniowymi, doradztwo w sprawach zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, reklama, pokazy towarów, usługi mar-
ketingowe, agencje eksportowo-importowe, usługi w zakre-
sie kojarzenia kontrahentów handlowych, usługi w zakresie 
prowadzenia przedstawicielstw handlowych podmiotów 
zagranicznych w kraju, 37 budownictwo przemysłowe, usłu-
gi budowlane, usługi remontowe, instalowanie, naprawa 
i konserwacja urządzeń elektrycznych i elektroenergetycz-
nych oraz linii energetycznych, montaż okien i drzwi, kon-
serwacja, remonty, serwis oraz naprawa drzwi i okien, roboty 
budowlane wykończeniowe i remontowe, nadzór budowla-
ny, wynajem sprzętu budowlanego, informacja budowlana, 
doradztwo w zakresie ww. usług, informacja o powyższych 
usługach.

(210) 482970 (220) 2018 03 01
(731) LION GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochotnica
(540) LION

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi transportowe, transport samochoda-
mi ciężarowymi, transport towarów, transport i składowanie, 
transport przedmiotów wartościowych, transport odpadów, 
usługi transportu samochodami silnikowymi, transport me-
bli, transport ładunków, usługi w zakresie transportu konte-
nerowego, usługi transportu pojazdami, transport ładunków 
statkiem, usługi w zakresie transportu drogowego, transport 
ładunków drogą powietrzną, transport odzieży, transport 
kontenerów, transport owoców, rezerwowanie transportu 
powietrznego, składowanie towarów .

(210) 482971 (220) 2018 03 01
(731) KOSIBA KONRAD MAKSYMILIAN, Sądkowa
(540) BROWAR EUREKA
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 483061 (220) 2018 03 03
(731) GATNER DARIUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

DAREX, Przyszowice
(540) GATNER

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 7 hybrydowe turbiny wiatrowe, turbiny inne niż 
do pojazdów lądowych, 12 pojazdy do poruszania się drogą 
lądową z napędem elektrycznym, podwozia pojazdów elek-
trycznych, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki 
do pojazdów, klipsy przystosowane do mocowania części sa-
mochodowych do nadwozi, koła do pojazdów lądowych, maski 
do pojazdów, maski silników do pojazdów, nadwozia pojazdów.

(210) 483085 (220) 2018 03 05
(731) SAFE CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) safe concept IT’S CLEVER!

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13, 26.01.03, 26.01.10, 
26.03.03, 26.03.12

(510), (511) 6 konstrukcje metalowe dla budownictwa, 
19 wyroby budowlane z tworzyw sztucznych, 20 meble 
biurowe i sklepowe, 35 sprzedaż sprzętu oświetleniowego 
i mebli, 42 projektowanie techniczne, doradztwo w zakresie 
informatyki, badania i analizy techniczne.
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(210) 483086 (220) 2018 03 05
(731) KAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Radom

(540) ZIA DESIGN

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 futerały na okulary, etui na okulary, 14 artykuły 
ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, biżu-
teria z metali nieszlachetnych, biżuteria z tworzyw sztucz-
nych, breloczki do kluczy z imitacji skóry, breloki do kluczy 
ze skóry, kasetki skórzane na biżuterią, kółka na klucze i bre-
loczki oraz zawieszki do nich, wisiorki, łańcuszki do kluczy. 
ozdoby z biżuterii sztucznej, breloczki metalowe do kluczy, 
18 skóra i imitacje skóry oraz towary ujęte w klasie 18, ku-
fry i torby podróżne, sakiewki, torby i torebki wszelkiego 
rodzaju, kuferki, portmonetki, portfele, aktówki, dyplomatki, 
teczki, torby na zakupy, torby plażowe i torby sportowe, ple-
caki szkolne, breloczki do kluczy, etui na klucze wykonane 
ze skóry, etui z imitacji skóry, etui, futerały na dokumenty, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 klamry do odzieży, 
klamry do pasków, ozdoby do obuwia, ozdoby do ubrań, 
odzież [- zapięcia do], paski [-zapięcia do], sprzączki do obu-
wia, sprzączki do odzieży, sprzączki do pasków, zawieszki 
inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, 
35 reklama, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w zakresie galanterii skórzanej i galanterii 
z imitacji skóry, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej zwią-
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z obuwiem, usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z nakryciami 
głowy.

(210) 483092 (220) 2018 03 05
(731) Amazon Technologies, Inc., Seattle, US
(540) GAMESPARKS

(531) 01.15.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, mianowi-
cie oprogramowanie silnika gry do rozwijania i obsługi gier 
wideo, zestawy programistyczne (SDK), narzędzia do opra-
cowywania oprogramowania komputerowego, oprogra-
mowanie komputerowe, mianowicie narzędzia do rozwija-
nia oprogramowania do tworzenia gier, oprogramowanie 
komputerowe do rozwijania, wdrażania i zarządzania grami 
komputerowymi, oprogramowanie komputerowe do prze-
twarzania w chmurze i rozwijania oprogramowania kompu-
terowego do uzyskiwania dostępu do baz danych, narzędzi 
programistycznych, aplikacji do rozwijania oprogramowania, 
szablonów, interfejsów APL i zestawów SDK, oprogramowa-
nie komputerowe do tworzenia, testowania, uruchamiania, 
zarządzania i utrzymywania gier, oprogramowanie kom-
puterowe do rozwijania programów lub aplikacji w chmu-
rze, oprogramowanie do tworzenia gier, oprogramowanie 
komputerowe do monitorowania trendów wydajności 
i wskaźników do śledzenia i monitorowania interakcji gracza 
w grze, oprogramowanie komputerowe do tworzenia gier 
interaktywnych z wykorzystaniem kont mediów społecz-

nościowych, oprogramowanie komputerowe do rozwijania 
i obsługi gier dla wielu graczy, oprogramowanie kompute-
rowe do dopasowywania graczy do gier wieloosobowych, 
oprogramowanie komputerowe do tworzenia i utrzymy-
wania gier z tabelą wyników, dopasowywaniem graczy, dy-
namicznymi forami, wirtualnymi towarami lub wirtualnymi 
walutami, oprogramowanie komputerowe do tworzenia 
składników po stronie serwera dla gier, 35 usługi badania 
rynku, mianowicie udostępnianie danych o ruchu na stronie, 
statystyk, danych o aktywności użytkowników i raportów 
dotyczących działań użytkowników w otwartych sieciach 
społecznościowych i sieciach gier, zarządzanie skompute-
ryzowanymi plikami, 38 zapewnianie dostępu do hostowa-
nych systemów operacyjnych i aplikacji komputerowych 
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do baz 
danych, zapewnienie wielu użytkownikom dostępu do da-
nych w Internecie w dziedzinie oprogramowania do gier, 
42 przetwarzanie w chmurze obejmujące oprogramowanie 
do użytku do rozwijania, testowania, wdrażania i obsługi 
gier, przetwarzanie w chmurze obejmujące oprogramowa-
nie do użytku do rozwijania oprogramowania lub aplikacji, 
udostępnianie online nie do pobrania narzędzi programi-
stycznych, udostępnianie online nie do pobrania opro-
gramowania do tworzenia kodu, edycji kodu, testowania 
kodu, wyboru i integracji APL, wyboru wtyczek i integracji  
oraz/lub wdrażania kodu lub integracji, udostępnianie hosto-
wanych online usług komputerowych do oprogramowania 
i gier, oprogramowanie jako usługa (SAAS) obejmujące opro-
gramowanie do rozwijania, wdrażania i zarządzania grami, 
oprogramowanie jako usługa (SAAS) obejmujące interfejsy 
APL, zestawy SDK i narzędzia programistyczne do rozwijania 
oprogramowania gier, oprogramowanie jako usługa (SAAS), 
obejmujące oprogramowanie oparte na chmurze do użytku 
jako oprogramowanie lub platforma programistyczna apli-
kacji z dostępem do opartych na chmurze interfejsów APL 
i danych, oprogramowanie jako usługa (SAAS) obejmujące 
oprogramowanie do tworzenia składników do gier po stro-
nie serwera, oprogramowanie jako usługa (SAAS) obejmujące 
oprogramowanie do tworzenia gier interaktywnych z wyko-
rzystaniem kont w mediach społecznościowych, oprogra-
mowanie jako usługa (SAAS) obejmujące oprogramowanie 
do opracowywania i obsługi gier dla wielu graczy, oprogra-
mowanie jako usługa (SAAS) obejmujące oprogramowanie 
do dopasowywania graczy do gier wieloosobowych, opro-
gramowanie jako usługa (SAAS) obejmujące oprogramo-
wanie do tworzenia i utrzymywania gier z tabelą wyników, 
dopasowaniem graczy, dynamicznymi forami, wirtualnymi 
towarami lub wirtualnymi walutami, platforma jako usługa 
(PAAS) zawierająca platformy oprogramowania kompute-
rowego do rozwijania, hostowania i obsługi gier, platforma 
jako usługa (PAAS) z platformami oprogramowania kompu-
terowego do tworzenia i zarządzania kontami użytkowników 
i profilami graczy, platforma jako usługa (PAAS) zawierające 
platformy oprogramowania komputerowego do tworze-
nia i utrzymywania gier z tabelą wyników, dopasowaniem 
graczy, dynamicznymi forami, wirtualnymi towarami lub 
wirtualnymi walutami, doradztwo w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego, umożliwianie tymczasowego użytko-
wania narzędzi do programowania aplikacji internetowych 
nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
narzędzi do programowania nie do pobrania online do two-
rzenia gier, oprogramowanie komputerowe i serwisy inter-
netowe umożliwiające użytkownikom i programistom uzy-
skiwanie dostępu, pozyskiwanie i organizowanie informacji 
dotyczących osób, firm, produktów, rynków, branż i innych 
kategorii, umożliwianie tymczasowego użytkowania opro-
gramowania online nie do pobrania do przechowywania, 



30 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT25/2018

zarządzania, śledzenia, analizowania i raportowania danych, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
nia online nie do pobrania w celu ułatwienia komunikacji 
między równorzędnymi profesjonalistami, użytkownikami 
i twórcami gier, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące 
oprogramowanie do zbierania, zarządzania, automatyzacji, 
integracji, testowania, analizowania, raportowania, namie-
rzania i śledzenia użycia aplikacji internetowych i wyników 
marketingu online oraz szerokiej gamy danych i informacji, 
usługi dostawcy aplikacji (ASP), mianowicie hostowanie apli-
kacji komputerowych na rzecz osób trzecich, dostarczanie 
usług aplikacji, mianowicie hosting, zarządzanie, rozwijanie, 
analizowanie i utrzymywanie aplikacji, oprogramowania i wi-
tryn internetowych innych osób w dziedzinie gier.

(210) 483127 (220) 2018 03 05
(731) P.H.U.P. POLDRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno
(540) SER GNIEŹNIEŃSKI Z DZIURAMI NATURALNIE 

PEŁNOTŁUSTY

(531) 29.01.15, 03.07.07, 03.07.20, 03.04.02, 27.05.02, 27.05.05, 
27.05.08, 06.07.25, 26.01.15, 26.01.16, 08.03.08

(510), (511) 29 sery, produkty serowarskie.

(210) 483171 (220) 2018 03 06
(731) MAR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUDOWNICTWO SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) M MAR BUD

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, 
37 budownictwo.

(210) 483262 (220) 2018 03 08
(731) SKŁODOWSKA ANNA, Ząbki
(540) WWW.SOSDIETA.PL

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.05, 
26.11.12, 07.01.01, 07.01.24, 07.05.08

(510), (511) 43 usługa cateringu dietetycznego i okoliczno-
ściowego wraz z dystrybucją do klienta zewnętrznego, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 483266 (220) 2018 03 08
(731) QRD SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(540) GWARANTOWANA JAKOŚĆ PALIW

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 01.15.15, 26.01.01, 
26.01.03, 26.07.25

(510), (511) 35 usługi w zakresie działalności gospodarczej 
(specjalistyczne doradztwo) polegającej na usłudze doradz-
twa technologicznego w zakresie spełnienia wysokiej jakości 
paliw.

(210) 483270 (220) 2018 03 08
(731) MICHALAK IWONA ESTETICA GROUP, Piaseczno
(540) WODO-ZAURY

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.15, 
26.11.01, 26.11.06, 26.11.08

(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji włosów i ciała, szampony, płyny do kąpieli, 
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, kremy, mydła, 
higieniczne środki do pielęgnacji, 5 produkty kosmetyczne 
do celów leczniczych.

(210) 483371 (220) 2018 03 12
(731) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI, PAWEŁ 

ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno
(540) SilTAC EC

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 01.15.15
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrod-
nictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy doglebowe i dolistne, 
stymulatory wzrostu roślin, chemikalia do stosowania w pe-
stycydach, chemikalia do użytku w leczeniu szkód ekologicz-
nych u roślin, dodatki chemiczne do fungicydów, produkty 
chemiczne stosowane w leczeniu chorób roślin, dodatki 
glebowe, fosforany [nawozy], materiały poprawiające kon-
dycję gleby, naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające 
wzrost roślin, podłoża hodowlane, odżywki dla roślin, prepa-
raty do wzmacniania roślin, preparaty do regulacji wzrostu 
roślin, preparaty do nawożenia gleby, preparaty bakteryjne 
do celów rolniczych, środki chemiczne do ochrony roślin 
[inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw-
pasożytnicze], produkty chemiczne do hamowania roz-
woju chwastów, produkty chemiczne do podtrzymywania 
świeżości kwiatów ciętych, produkty chemiczne stosowane 
w leczeniu chorób roślin, produkty mineralne do użytku 
w hodowli roślin, środki zabezpieczające dla roślin, środki 
zwiększające plony upraw, zaprawy do nasion, chemiczne 
środki wspomagające do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie 
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i leśnictwie, 5 środki do zwalczania robactwa, fungicydy, 
herbicydy, insektycydy, środki wabiące insekty, preparaty 
do niszczenia szkodników, środki do odstraszania owadów 
i robactwa, środki do tępienia szkodników, środki owado-
bójcze, insektycydy do użytku domowego, insektycydy 
do użytku w rolnictwie, środki algobójcze, trucizny, prepa-
raty przeciwpasożytnicze, biocydy, fumiganty, larwicydy, 
kadzidełka do odstraszania owadów, lepy na muchy, paski 
pokryte klejem do stosowania przeciwko robactwu, spraye 
przeciw owadom, zawieszki odstraszające owady, chusteczki 
nasączone środkiem odstraszającym owady, środki do zwal-
czania owadów, środki do zwalczania roztoczy.

(210) 483388 (220) 2018 03 12
(731) KARPIŃSKI JANUSZ, Komorów
(540) COLIBRA

(531) 03.07.16, 03.07.21, 27.05.01
(510), (511) 14 naszyjniki, klipsy, kolczyki, bransolety, brosze, 
łańcuszki, medaliony, obrączki, pierścionki, szpilki ozdobne.

(210) 483401 (220) 2018 03 12
(731) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź
(540) OP

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 27.05.22, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.18, 26.11.12

(510), (511) 6 drobne pojedyncze wyroby metalowe, takie 
jak: haki, zaczepy, zatrzaśniki, klamry, sprzączki, paliki do na-
miotów, strzemiona, słupołazy, drzewołazy, raki do wspi-
naczki po oblodzonych nawierzchniach, słupki kotwiczące, 
wsporniki, kotwy, urządzenia zaczepowe, belki zaczepowe, 
zaciski do lin, siodełka, rusztowania, stopnie i drabiny, napi-
nacze i naprężacze, liny metalowe nieelektryczne, barierki 
rozstawne, statywy, łańcuchy, skrzynki na narzędzia, taśmy 
i zawiesia do przenoszenia ładunków, drabiny metalowe, 
9 urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami oraz 
urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, przeznaczone dla 
osób pracujących na wysokościach, takie jak szelki bezpie-
czeństwa, uprzęże bezpieczeństwa, pasy i linki do pracy 
w podparciu, amortyzatory upadku dla osób pracujących 
na wysokościach, linki i taśmy bezpieczeństwa, linki i taśmy 
pomocnicze, liny asekuracji poziomej, zatrzaśniki, zaczepy, 
haki, zawiesia, urządzenia samohamowne stacjonarne i prze-
suwne po prowadnicy giętkiej, bloczki podciągowe, odzież 
i obuwie zabezpieczające przed wypadkami, odzież ochron-
na, rękawice ochronne, obuwie ochronne, okulary ochronne, 
maski przeciwpyłowe, kaski ochronne, osłony twarzy, siatki 
zabezpieczające przed wypadkami, siatki ratunkowe, drze-
wołazy, słupołazy, 22 liny, sznury, pasy i zawiesia do trans-
portu ładunków niemetalowe, sieci, drabiny linowe, namioty, 
torby i worki z materiałów tekstylnych.

(210) 483444 (220) 2018 03 13
(731) SIUDUT MONIKA, Kraków
(540) DEADlift SINCE 2014

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 27.07.01, 
27.07.11, 27.07.24, 26.05.01, 26.05.18, 26.11.03, 26.11.13, 
09.01.10, 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23

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

(210) 483502 (220) 2018 04 10
(731) ALFATEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo
(540) Cuki Alfatec

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.06, 26.04.18

(510), (511) 6  folia aluminiowa, folie metalowe do zawija-
nia i pakowania, formy, 21  brytfanny, formy i foremki jako 
przybory kuchenne, przybory do użytku w gospodarstwie 
domowym, formy do ciast i ciastek.

(210) 483601 (220) 2018 03 15
(731) VERSACO s.r.o., Hnúšt’a, SK
(540) VERSACO
(510), (511) 1 preparaty odmrażające do szyb i do zamków 
samochodowych, szpachlówka do karoserii, klej do uszcze-
lek samochodowych, mieszanki do naprawiania opon, ciecze 
chłodzące do chłodnic, 3 preparaty pielęgnacyjne do samo-
chodów, szampony samochodowe, płyny do mycia wszyst-
kich rodzajów silników, płyny do szyb, środki do czyszczenia 
tapicerek, preparaty do mycia felg, płyny do spryskiwaczy, 
wosk samochodowy, środki zapachowe, 5 samochodowe 
zapachy i odświeżacze powietrza, 8 skrobaki do szyb i okien, 
w szczególności samochodowych, 12 kołpaki samochodo-
we, koła pojazdów, błotniki i spojlery do pojazdów, bagaż-
niki i boksy pojazdów, opony, elementy karoserii pojazdów, 
wycieraczki samochodowe i pióra do wycieraczek, osłony 
boczne pojazdów, klocki hamulcowe, pokrowce do pojaz-
dów, ochraniacze zderzaków, uchwyty na narty i rowery, 
urządzenia antywłamaniowe oraz inne części i akcesoria 
do pojazdów zawarte w tej klasie, 20 niemetalowe ramki ta-
blic rejestracyjnych, niemetalowe tablice rejestracyjne, kliny 
pod koła niemetalowe, 21 skrobaki i szczotko-skrobaki sa-
mochodowe, 27 dywaniki i maty samochodowe, wykładziny 
samochodowe z tworzyw sztucznych, wykładziny bagażni-
kowe z tworzyw sztucznych.
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(210) 483614 (220) 2018 03 16
(731) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
JAWNA, Warszawa

(540) TRZY KORONY BROWAR NOWOSĄDECKI
(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 piwowarskie, piwo pełne 
jasne, wino jęczmienne [piwo], czarne piwo [piwo ze słodu 
palonego], napoje bezalkoholowe o smaku piwa, indyjskie 
piwa jasne ale (IPA), piwa o małej zawartości alkoholu, por-
ter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], ekstrakty chmielu 
do produkcji piwa, stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], 
ale [rodzaj piwa angielskiego], drinki na bazie piwa, napoje 
na bazie piwa, piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, piwo 
typu saison, shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], 
produkty piwowarskie, 43 restauracje.

(210) 483646 (220) 2018 03 16
(731) TYRPA NATALIA, Bielsko-Biała
(540) Smart Mama

(531) 02.03.23, 02.03.02, 26.11.02, 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 20 chodziki dla dzieci, dekoracje wiszące [ozdo-
by], dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, dzwonki 
wiatrowe [dekoracja], etykiety z tworzyw sztucznych, haczyki 
na ubrania, niemetalowe, haczyki, niemetalowe, do wiesza-
ków stojących na ubrania, haki do zasłon, kojce, korki do bu-
telek, kosze do noszenia dzieci, kosze z pokrywką do prze-
noszenia rzeczy, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon 
[na linki], krzesła, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], łóżecz-
ka dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, 
materace, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania 
niemowląt, maty do spania, nadmuchiwane meble, nakrętki 
niemetalowe do butelek, ochraniacze na szczebelki do łó-
żeczek dla dzieci inne niż pościel, ochraniacze na szczebelki 
do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, osprzęt niemetalo-
wy do łóżek, parawany [meble], podgłówki, wałki, podstawy 
łóżek, poduszki, poduszki dmuchane do spania, do celów 
niemedycznych, poduszki dmuchane, do celów niemedycz-
nych, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, 
poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, po-
duszki do karmienia, pojemniki do pakowania z tworzyw 
sztucznych, pokrowce na odzież [szafa], posążki z drewna, 
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, pościel, oprócz bie-
lizny pościelowej, poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, 
prowadnice do zasłon, przewijaki, pudełka drewniane lub 
z tworzyw sztucznych, skrzynki na zabawki, stojaki do bute-
lek, stojaki do wieszania ubrań, stojaki na ręczniki [meble], 
stojaki, półki, stoły, szafki zamykane, szafki ze schowkami, 
szafy wnękowe, szkło srebrzone [lustra], taborety, taborety 
ze schodkiem [meble], tace niemetalowe, toaletki, wieszaki 
i haczyki na ubrania, wysokie krzesła dla dzieci, zagłówki - po-
duszki dla niemowląt [podpórki], zagłówki [meble], zagłówki 
dla niemowląt, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu 
lub gumy, 24 bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bieli-
zna pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna 
wzorzysta, ceraty [obrusy], chusteczki do nosa z materiałów 
tekstylnych, kapy na łóżka, kołdry, lambrekiny [falbany do łó-

żek], moskitiery, narzuty na łóżka, narzuty na łóżka [lambreki-
ny], obicia ścienne z materiałów tekstylnych, osłony do łóżek 
dziecięcych [pościel], papierowe narzuty na łóżka, pledy po-
dróżne, płótno do przewijania niemowląt, podkładki na stół 
z materiałów tekstylnych, pokrowce i narzuty na meble, po-
krycie na materace, poszewki na poduszki [poszwy na po-
duszki], prześcieradła na łóżka, ręczniki, rękawice kąpielowe, 
śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, 
śpiwory, tekstylne ręczniki do twarzy, wkładki do śpiwora.

(210) 483652 (220) 2018 03 16
(731) VERSACO s.r.o., Hnúšt’a, SK
(540) versaco

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 preparaty odmrażające do szyb i do zamków 
samochodowych, szpachlówka do karoserii, klej do uszcze-
lek samochodowych, mieszanki do naprawiania opon, ciecze 
chłodzące do chłodnic, 3 preparaty pielęgnacyjne do samo-
chodów, szampony samochodowe, płyny do mycia wszyst-
kich rodzajów silników, płyny do szyb, środki do czyszczenia 
tapicerek, preparaty do mycia felg, płyny do spryskiwaczy, 
wosk samochodowy, środki zapachowe, 5 samochodowe 
zapachy i odświeżacze powietrza, 8 skrobaki do szyb i okien, 
w szczególności samochodowych, 12 kołpaki samochodo-
we, koła pojazdów, błotniki i spojlery do pojazdów, bagaż-
niki i boksy pojazdów, opony, elementy karoserii pojazdów, 
wycieraczki samochodowe i pióra do wycieraczek, osłony 
boczne pojazdów, klocki hamulcowe, pokrowce do pojaz-
dów, ochraniacze zderzaków, uchwyty na narty i rowery, 
urządzenia antywłamaniowe oraz inne części i akcesoria 
do pojazdów zawarte w tej klasie, 20 niemetalowe ramki ta-
blic rejestracyjnych, niemetalowe tablice rejestracyjne, kliny 
pod koła niemetalowe, 21 skrobaki i szczotko-skrobaki sa-
mochodowe, 27 dywaniki i maty samochodowe, wykładziny 
samochodowe z tworzyw sztucznych, wykładziny bagażni-
kowe z tworzyw sztucznych.

(210) 483759 (220) 2018 03 20
(731) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 483767 (220) 2018 03 20
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA
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(531) 27.05.01, 26.04.13, 26.04.18, 26.11.02, 01.01.05
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, zupy, zupy na bazie mięsa, wyroby na bazie 
mięsa.

(210) 483768 (220) 2018 03 20
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) SOKOŁÓW JAKOŚĆ GWARANTOWANA

(531) 05.01.16, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.03, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, zupy, zupy na bazie mięsa, wyroby na bazie 
mięsa.

(210) 483779 (220) 2018 03 20
(731) TAUCHERT DARIUSZ FIRMA HANDLOWA TADAR, Jasin
(540) TaDAR Sztuka Gotowania

(531) 11.03.18, 27.05.01
(510), (511) 8 czerpaki [narzędzia ręczne], dopasowane pu-
dełka na sztućce, japońskie noże kuchenne do siekania, jed-
norazowe łyżki, jednorazowe noże, jednorazowe widelce, 
komplety sztućców w pudełku, komplety sztućców wykona-
ne z metali szlachetnych, konserwy (noże do otwierania -) 
nieelektryczne, krajalnice chleba [ręcznie obsługiwane], kra-
jalnice do chleba [obsługiwane ręcznie], krajalnice do frytek, 
krajalnice do owoców, krajalnice spiralne do warzyw, o napę-
dzie ręcznym, krajarki do ciasta, krajarki do jaj, nieelektryczne, 
krajarki do sera, krajarki do sera, nieelektryczne, krajarki 
do sera [ręcznie obsługiwane], krajarki obsługiwane ręcznie, 
łyżeczki do herbaty, łyżeczki do kawy, łyżki [chochle do win], 
łyżki do grejpfrutów, łyżki do zupy, łyżki stołowe ze stali nie-
rdzewnej, łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw sztucz-
nych, łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci, łyżki z tworzyw 
ulegających biodegradacji, mandoliny do krojenia warzyw, 
mandoliny kuchenne, narzędzia do cięcia pizzy, nieelektrycz-
ne krajarki do produktów spożywczych, nieelektryczne noże 
kuchenne, nieelektryczne przyrządy do krojenia czosnku, 
nieelektryczne szatkownice do rozdrabniania czosnku, noże 
ceramiczne, noże do chleba [obsługiwane ręcznie], noże 
do czyszczenia ryb, noże do filetowania, noże do krojenia 
mięsa, noże do masła, noże do obierania, noże do otwierania 
ostryg, noże do owoców, noże do pizzy, noże do serów, noże 
do usuwania rybich łusek, noże do użytku domowego, noże 
go grejpfrutów, noże kucharskie, noże kuchenne, noże ku-
chenne do krojenia ryb, noże kuchenne do obierania, noże 
kuchenne o cienkich ostrzach, noże ręczne do krojenia mię-
sa do użytku domowego, noże stołowe, noże stołowe ze sta-
li nierdzewnej, noże, widelce, łyżki, noże z tworzyw ulegają-

cych biodegradacji, nożyce do drobiu, nożyczki do użytku 
kuchennego, nożyki do smarowania [sztućce], obieraczki 
do owoców, nieelektryczne, obieraczki do warzyw, nieelek-
tryczne, obieraczki ziemniaków [ręczne], otwieracze do pu-
szek [nieelektryczne], wykrajarki do pizzy nieelektryczne, 
przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], przyrządy 
do usuwania rybich łusek, pudełka przystosowane do sztuć-
ców, ręczne narzędzia do rąbania, ręczne przyrządy do kroje-
nia ciasta na makaron, ręczne rozdrabniacze do warzyw, 
ręczne szatkownice kuchenne, ręczne tasaki do warzyw, rę-
kojeści noży, rozdrabniacze do warzyw, sztućce, sztućce dla 
dzieci, sztućce z tworzyw ulegających biodegradacji, tasaki 
do mięsa [tasaki rzeźnicze], tasaki [noże], tłuczki [narzędzia 
ręczne], ubijaki [narzędzia], urządzenia do krojenia jajek, wi-
delce, widelce do fondue, widelce do ryb, widelce do ślima-
ków, widelce i łyżki, widelce sałatkowe, widelce stołowe 
ze stali nierdzewnej, widelce z tworzyw ulegających biode-
gradacji, wydrążacze do owoców, wydrążacze do warzyw, 
wykrajarki do pizzy nieelektryczne, zastawa stołowa jedno-
razowego użytku wykonana z tworzyw sztucznych [sztućce], 
20 dekoracje do ciast wykonane z tworzyw sztucznych, de-
koracje wiszące [ozdoby], dekoracje z tworzyw sztucznych 
do ciast, dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, fi-
gurki drewniane, figurki miniaturowe, poduszki, haczyki 
na ubrania, haki do wieszaków stojących na ubrania, haki 
do wieszania płaszczy, niemetalowe wieszaki do odzieży, po-
krowce na ubrania, pręty do wieszania ubrań, stojaki na ubra-
nia, wieszaki do ubrań, wieszaki l haczyki na ubrania, wieszaki 
stojące do ubrań, kosze do przechowywania [meble], kosze 
ozdobne wykonane z drewna, kosze z pokrywką, kosze z po-
krywką do przenoszenia rzeczy, koszyki piknikowe [nie wy-
posażone], koszyki wiklinowe, podręczne koszyki na zakupy 
do użytku w supermarketach, nie z metalu, wiszące kosze 
na kwiaty z materiałów niemetalowych, wyroby wikliniarskie, 
beczki na wino niemetalowe, niemetalowe beczułki, szkatuł-
ki, artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych, bibeloty 
wykonane ze szkła [ozdoby], bibeloty z porcelany, ceramicz-
ne ozdoby, emaliowane pudełka, figurki z porcelany, cerami-
ki, gliny, terakoty lub szkła, naczynia obiadowe z porcelany, 
naczynia stołowe wykonane z porcelany, ozdoby szklane, 
porcelana, porcelanowa zastawa stołowa, pudełka ceramicz-
ne, pudełka szklane, pudełka z emalii, pudełka z porcelany, 
wyroby porcelanowe, donice na rośliny, doniczki do roślin, 
konewki, kosze na rośliny, miski na kwiaty, misy na dekoracje 
kwiatowe, misy na kwiaty z metali szlachetnych, misy na ro-
śliny, osłony na doniczki nie z papieru, podpórki, uchwyty 
do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], podstawki do doni-
czek, pojemniki na kompost do użytku domowego, pojem-
niki na kwiaty, rękawice ogrodnicze, sitka do konewek, spry-
skiwacze, stojaki do roślin, tace do wysiewu nasion, uchwyty 
na doniczki na kwiaty, wazony, zraszacze, kosze na papier, 
kosze na śmieci, pojemniki na śmieci i odpadki, wiadra 
na śmieci, atomizery do użytku w gospodarstwie domo-
wym, dozowniki do detergentów, dozowniki mydła, druciaki 
metalowe, gąbki, gumowe rękawiczki do gospodarstwa do-
mowego, gumowe zbieraki [ręczne] do czyszczenia okien, 
kije do mioteł (niemetalowe -), kominki do olejków zapacho-
wych, końcówki do mopów, lejki, materiały do polerowania 
[ściereczki], miotełki do kurzu, miotły, miseczki, misy, mopy, 
mopy obrotowe, narzędzia do czyszczenia, ręczne, naturalne 
gąbki morskie, nieelektryczne szczotki do dywanów, nieelek-
tryczne trzepaczki do dywanów, obrotowe suszarki do bieli-
zny, odkurzacze nieelektryczne, podgrzewacze zapachowe 
[inne niż elektryczne], przepychaczki do czyszczenia odpły-
wu, rękawice do użytku domowego, rolki do usuwania kłacz-
ków, ściereczki do czyszczenia, ścierki, skrobaczki do użytku 
domowego, skrobaki do grilla [artykuły czyszczące], stojaki 
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na szczotki klozetowe, szczoteczki do higieny osobistej, 
szczotki, szmatki do czyszczenia, szmaty do podłóg, szufelki 
do zamiatania, teleskopowe przyrządy do mycia okien, 
trzonki mioteł, uchwyty do szczotek, uchwyty na gąbki, wia-
dra do użytku w gospodarstwie domowym, wiadra z two-
rzyw sztucznych, wiadra z wyciskarkami do mopów, wyci-
skacz do mopów [nakładka na wiadra], zbieraki wody z szyb 
[do celów domowych], zestawy szczotek toaletowych, 
zmiotki do kurzu, skarbonki, 21 aeratory do wina, artykuły 
gospodarstwa domowego, balony szklane [pojemniki], bi-
dony [puste], biodegradowalne filiżanki, biodegradowalne 
kubki, biodegradowalne miski, biodegradowalne tacki, bio-
degradowalne talerze, blachy do pieczenia ciastek, blachy 
do pieczenia [nieelektryczny sprzęt kuchenny], bloki na noże, 
brytfanny, buteleczki, butelki, butelki izolowane, termosy, 
butelki shakery sprzedawane puste, butle szklane, cedzaki, 
ceramiczna zastawa stołowa, ceramiczne serwisy do kawy, 
ceramika do użytku kuchennego, chochle, cukiernice, czaj-
niczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, czajniki z gwizd-
kiem, dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, deski do kroje-
nia, deski do serów, dozowniki do folii samoprzylegającej 
[inne niż mocowane na stałe], dozowniki do przypraw, do-
zowniki do serwetek, dozowniki papieru do celów kuchen-
nych, drewniane szpikulce, durszlaki do użytku domowego, 
dzbanki, dzbanki do kawy, dzbanuszki, dziadki do orzechów, 
ekspresy do kawy, nieelektryczne, elektryczne i nieelektrycz-
ne korkociągi, filiżanki, flaszki ze szkła, foremki, formy cukier-
nicze, formy do pieczenia, formy, foremki [przybory kuchen-
ne], frytkownice nieelektryczne, garnki, garnki do serwowa-
nia potraw, garnki l rondle kuchenne [nieelektryczne], garnki 
i rondle przenośne do użytku na kempingu, gąsiory, głębokie 
naczynia kuchenne, gofrownice do ciast nieelektryczne, gril-
le kempingowe, izolacyjne klosze do przykrywania żywno-
ści, jednorazowe pałeczki do jedzenia, kafeterki, kamienie 
do pieczenia pizzy, kamienne kostki do whisky, kandelabry 
nieelektryczne, karafki [na alkohol], kielichy do napojów [pu-
chary], kieliszki, kieliszki do jajek, kinkiety nieelektryczne 
[świeczniki], klipsy do obrusów, kokile [miseczki do zapieka-
nia), korkociągi, kostki lodu wielokrotnego użytku, kosze 
na chleb, kosze na pranie, kosze na śmieci z pedałem, koszyki 
do frytkownic, koszyki do gotowania na parze, koszyki 
do pieczywa, koszyki druciane [przybory kuchenne], koszyki 
piknikowe, kotły, kruszarki do użytku kuchennego, nieelek-
tryczne, kubeczki do karmienia dzieci, kubki, kubły, kuchen-
ne (przybory-), kufle, łapki do garnków, lejki, literatki, lodówki 
przenośne nieelektryczne, łopatki do użytku kuchennego, 
łyżki i szumówki kuchenne (przybory), małe patelnie z długą 
rączką, manierki, maselniczki, maty do pieczenia, maty 
do zwijania sushi, maty na stół, nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania 
lodów i mrożonych napojów, metalowe pudełka obiadowe, 
mieszadełka, miksery do żywności [nieelektryczne], miski 
z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domo-
wego], misy do podawania żywności, młynki do kawy, młyn-
ki do przypraw (nieelektryczne -), moździerze do użytku ku-
chennego, naczynia, naczynia do gotowania, naczynia 
do napojów, naczynia do pieczenia, naczynia na piknik, na-
czynia na przystawki i dodatki do potraw, naczynia obiado-
we z porcelany, naczynia szklane do konserwowania żywno-
ści, naczynia żaroodporne, naczynia ze szkła, narzędzia 
do drylowania wiśni, nieelektryczne garnki do duszenia po-
traw, nieelektryczne maszynki do mięsa, nieelektryczne ma-
szynki do robienia makaronu, do użytku domowego, nie-
elektryczne miksery kuchenne, nieelektryczne młynki 
do kawy, nieelektryczne młynki do przypraw, nieelektryczne 
młynki kuchenne, nieelektryczne naczynia do gotowania 
na wolnym ogniu, nieelektryczne otwieracze do butelek, 

nieelektryczne spieniacze mleka do kawy, nieelektryczne 
szybkowary [garnki ciśnieniowe], nieelektryczne trzepaczki 
do ubijania, nieelektryczne urządzenia do rozbijania jajek 
do użytku domowego, nieelektryczne urządzenia do wyro-
bu lodów spożywczych, nieelektryczne wyciskarki do soku, 
nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem, nieelektryczne 
zaparzacze do herbaty, obrączki na serwetki, nie z metali 
szlachetnych, otwieracze do butelek, otwieracze do butelek 
zawierające noże, otwieracze do wina, ozdobne wyroby por-
celanowe, papierowe foremki do pieczenia, papierowe kub-
ki, parowary nieelektryczne, patelnie, patery, pędzelki cukier-
nicze, pieprzniczki, piersiówki, pipety kuchenne, plastikowe 
pudełka obiadowe, podajniki na serwetki do użytku domo-
wego, podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelek-
tryczne, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tek-
stylnych, podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki, 
nie z papieru i nie z tkanin, podkładki porcelanowe pod 
szklanki, podstawki do studzenia wypieków, podstawki 
na odkładane łyżki, podstawki na pojemniki do przypraw, 
podstawki na świeczki, podstawki na torebki herbaty, pod-
stawki stołowe pod naczynia, podwójne garnki do gotowa-
nia na parze, pogrzewacze na świeczki, pojemniki chłodni-
cze (przenośne -), nieelektryczne, pojemniki do chleba, po-
jemniki do napojów, pojemniki do przechowywania żywno-
ści, pojemniki do schładzania do napojów, pojemniki 
do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki na jajka 
z tworzyw sztucznych, do użytku domowego, pojemniki 
na kanapki, pojemniki na lód, pojemniki na torby z tworzyw 
sztucznych, do użytku domowego, pojemniki na wykałaczki, 
pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, pojemniki-tacki 
do zamrażania kostek lodu, pojemniki termoizolacyjne, po-
jemniki z przegrodami do przechowywania sztućców, po-
krywki do garnków, pokrywki do patelni, pokrywki do rondli, 
pokrywy na ciasto, półmiski do serwowania potraw, porcela-
na, porcelana ozdobna, porcelanowa zastawa stołowa, prasa 
do steków, praski do ziemniaków, prasy ręczne do wyrobu 
ciastek, przenośne lodówki, przenośne pojemniki chłodnicze 
(nieelektryczne -), przesiewacze, sita [przybory gospodar-
stwa domowego], przybory do nakładania porcji ciasta, 
przybory do pieczenia, przybory do podawania miodu, 
przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory 
do wypieków, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory 
kuchenne z silikonu, przykrywki do dań, przyrządy do kroje-
nia ciasta, przyrządy do odmierzania ilości spaghetti, puchar-
ki, puszki do przechowywania, ręczne rozdrabniacze do żyw-
ności, ręczne suszarki do sałaty, ręczne wyciskacze do czosn-
ku, rękawice do grilla, rękawice do piecyków, rękawice 
do piekarnika, rękawice do piekarnika [rękawice kuchenne], 
rondle, rozdrabniacze do użytku domowego nieelektryczne, 
rozgniatacze do owoców, rożna [inne niż części urządzeń 
do gotowania], ruszty [kuchenne], salaterki, separatory 
do oddzielania żółtek od białek jaj, serwetniki, serwisy 
do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], serwisy [za-
stawy stołowe], siatki do gotowania, inne niż do mikrofaló-
wek, sita do mąki, sitka do herbaty, sitka kuchenne, skrobaki 
(akcesoria kuchenne), słoiki, słoiki, dzbanki szklane, słoiki gli-
niane, słoje do przechowywania, słoje szklane do konserwo-
wania żywności, słomki do picia, sokowirówki nieelektrycz-
ne, solniczki, sosjerki, spodki nie z metali szlachetnych, sto-
jaczki na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przy-
praw, stojaki do talerzy, stojaki na babeczki, stojaki na butelki, 
stojaki na deski do krojenia, stojaki na kwiaty, stojaki na ręcz-
niki kuchenne, stojaki, wieszaki na kubki, stolnice, suszarki-
-ociekacze do naczyń, świeczniki, syfony do śmietany, syfony 
na wodę gazowaną, szczotki do warzyw z obieraczką, 
szczypce kuchenne, szejkery do koktajli, szklana zastawa sto-
łowa, szklane naczynia żaroodporne, szklanki bez uchwytów, 



Nr  ZT25/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 35

szkło [naczynia], szpikulce kuchenne, szpilki kuchenne meta-
lowe, szybkowary nieelektryczne, tace do podawania po-
traw, tace [gospodarstwo domowe], talerze, talerze jednora-
zowego użytku, tarki do celów kuchennych, termoizolacyjne 
pojemniki na żywność lub napoje, termoizolacyjne torby 
na żywność lub napoje, termosy do przechowywania napo-
jów, termosy do przechowywania żywności, tłuczki do użyt-
ku kuchennego, torby izotermiczne, torebki z końcówkami 
do wyciskania kremu przy dekoracji, tortownice do ciast, 
trzepaczki do żywności (nieelektryczne -), tylki i rękawy cu-
kiernicze do dekorowania ciast, ubijaczki nieelektryczne 
do użytku domowego, uchwyty do pojemników na napoje, 
przenośne, uchwyty do szklanek, uchwyty na kubki, uchwy-
ty na kuchenne ręczniki papierowe, uniwersalne przenośne 
pojemniki do użytku domowego, urządzenia do schładzania 
butelek, urządzenia mieszające do domowego użytku, nie-
elektryczne, wałki do ciasta, wazy do zup, wiaderka do ko-
stek lodu, wiaderka do szampana, wiadra do płukania, wiadra 
do użytku w gospodarstwie domowym, widelce do grilla, 
widelce do mięsa, widelce do podawania, widelce do poda-
wania makaronu, wyciskacze do czosnku, wyciskacze 
do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, zastawa 
stołowa, zdobione wyroby z porcelany, żeliwne kociołki z po-
krywką, zestawy do oliwy i octu, zestawy do przypraw, zesta-
wy filiżanek do kawy składające się z małych filiżanek 
i spodków, zestawy na cukier i śmietankę, zestawy na oliwę, 
ocet, sól i pieprz, zestawy pojemniczków na przyprawy, zim-
ne okłady do utrzymywania niskiej temperatury żywności 
i napojów, jednorazowe ścierki do kurzu [nakładki] do czysz-
czenia, nocniki, pojemniki przystosowane do przechowywa-
nia przyborów toaletowych, półki na kosmetyki, półki na my-
dło do rąk, półki na produkty do mycia ciała, półki z tworzy-
wa sztucznego do wanien, przenośne wanienki dla niemow-
ląt, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, pudełka 
na leki [nie do celów medycznych], szczoteczki do higieny 
osobistej, szczotki kąpielowe, uchwyty na gąbki, uchwyty 
na kosmetyki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na pro-
dukty do mycia ciała, wieszaki na ręczniki, haczyki do zapina-
nia guzików, klamerki do wieszania ubrań na sznurze, kosze 
na pranie, łyżki do butów, łapki na insekty, podstawki pod 
żelazka do prasowania, pokrowce na deski do prasowania, 
suszarki na pranie, wieszaki do suszenia odzieży, 35 organiza-
cja działalności gospodarczej, promowanie działalności go-
spodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, 
badania dla celów działalności gospodarczej, dostarczanie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, porady 
w zakresie działalności gospodarczej, zbieranie danych doty-
czących działalności gospodarczej, badanie działalności go-
spodarczej i rynku, dostarczanie danych dotyczących działal-
ności gospodarczej, analiza statystyk dotyczących działalno-
ści gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące działalności 
gospodarczej, badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, badania informacji dotyczących działalności gospodar-
czej, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, 
rozpowszechnianie danych w zakresie działalności gospo-
darczej, badania w zakresie wydajności działalności gospo-
darczej, prowadzenie pokazów w zakresie działalności go-
spodarczej, przygotowywanie prezentacji do celów działal-
ności gospodarczej, przygotowywanie wystaw do celów 
działalności gospodarczej, przetwarzanie wyników badań 
dotyczących działalności gospodarczej, skomputeryzowane 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, gromadze-
nie statystyk w zakresie działalności gospodarczej, badania 
działalności gospodarczej i badania rynkowe, zarządzanie 
projektami z zakresu działalności gospodarczej, analizy eko-
nomiczne do celów działalności gospodarczej, sporządzanie 

informacji statystycznych dotyczących działalności gospo-
darczej, przeprowadzanie badań w zakresie działalności go-
spodarczej, analizy i badania dotyczące działalności gospo-
darczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej 
i informacja handlowa, przygotowywanie opracowań pro-
jektów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, do-
starczanie skomputeryzowanych danych w zakresie działal-
ności gospodarczej, badania i pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, usługi zarządzania i doradcze 
w działalności gospodarczej, zarządzanie i doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, bada-
nia rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia re-
klama pocztowa, dostarczanie informacji dotyczących kon-
taktów handlowych i biznesowych, fakturowanie, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze to-
warów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, informacja o działalności go-
spodarczej, komputerowe bazy danych, komputerowe za-
rządzanie plikami, optymalizacja stron internetowych, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów re-
klamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publiko-
wanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespon-
dencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności internetu, reklama zewnętrzna, reklamy ra-
diowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, re-
klama w internecie dla osób trzecich, tworzenie tekstów re-
klamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, usługi importowo-eksporto-
we, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie opraco-
wania graficznego do celów reklamowych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców l sprzedawców towarów i usług, zarządzanie han-
dlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, informacja handlowa, zarządzanie działalnością han-
dlową, informacja handlowa wspomagana komputerowo, 
informacja handlowa [działalność gospodarcza], informacja 
o działalności gospodarczej i informacja handlowa.

(210) 483782 (220) 2018 03 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE 

B & M GRANITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) B&M GRANITY Sp. z o.o.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 19 kamień, kamień naturalny, kamień budow-
lany, granit, kostka kamienna do brukowania i układania na-
wierzchni, piaskowiec, piaskowiec dla budownictwa, łupek, 
bloki wykonane z kamienia naturalnego, materiały budow-
lane z kamienia naturalnego, płyty z naturalnego kamienia, 
kamienie krawężnikowe, płytki kamienne.
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(210) 483823 (220) 2018 03 21
(731) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Symcare
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane w gine-
kologii i urologii.

(210) 483824 (220) 2018 03 21
(731) AGAWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki
(540) AGAWA.PL

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 2 tusze drukarskie, tusze do drukarek, tusze 
do ploterów, tusze do kopiarek, tonery do drukarek, tonery 
do kopiarek, farby drukarskie, tusze do drukowania na pod-
łożu innym niż papierowe, płyny udrażniające i czyszczą-
ce do drukarek i ploterów, kartridże do drukarek, kartridże 
do kopiarek, kartridże czyszczące, gotowe zestawy do napeł-
niania kartridży tuszem lub tonerem, atramenty drukarskie, 
atramenty do drukarek, atramenty do ploterów, atramenty 
solwentowe, atramenty sublimacyjne, 16 papiery do druka-
rek komputerowych, do ploterów, do kopiarek, do wydru-
ku fotografii, papiery termotransferowe, tektura i wyroby 
z tektury nie ujęte w innych klasach, materiały fotograficzne, 
książki, gazety, czasopisma, druki, materiały introligatorskie, 
dyplomy, etykiety, etykiety do nośników danych, napraso-
wanki i płótna do naprasowania, folie do drukarek kompu-
terowych, do ploterów, do kopiarek, do laminowania, folie 
do zabezpieczania wydruków, atramenty, taśmy nasączo-
ne tuszem, kasety z taśmami nasączonymi tuszem, taśmy 
do drukarek igłowych, do drukarek termotransferowych, 
do faksów termotransferowych, taśmy do kas fiskalnych 
i do kalkulatorów, taśmy do maszyn do pisania, materiały pi-
śmienne, artykuły, sprzęt i urządzenia biurowe z wyjątkiem 
mebli, maszyny biurowe do pisania, niszczarki do użytku 
biurowego, bindownice, termobindownice, grzbiety do bin-
dowania, okładki do bindowania, laminatory, podstawki 
i uchwyty pod dokumenty, wizytówki, identyfikatory, noże 
do papieru, gilotyny do papieru, zszywki, zszywacze, dziur-
kacze, spinacze, urządzenia do usuwania zszywek, wzorniki 
kolorów, kolorymetry, tablice z arkuszami do prezentacji 
wizualnej (flipchart), ekrany projekcyjne, wskaźniki, markery, 
tablice biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wy-
jątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania nie ujęte w innych klasach, matryce, 35 usługi sprze-
daży artykułów spożywczych i przemysłowych, również 
za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży komputerów, 
urządzeń elektronicznych, sygnalizacyjnych, pomiarowych, 
przetwarzania danych, obliczeniowych, medycznych i anali-
tycznych, również za pośrednictwem Internetu, usługi sprze-
daży materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, 
również za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży ar-
tykułów biurowych, również za pośrednictwem Internetu, 
usługi sprzedaży akcesoriów do prezentacji wizualnej, rów-
nież za pośrednictwem internetu, usługi reklamowe.

(210) 483896 (220) 2018 03 22
(731) COTTON & SWEETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki

(540) 

531) 03.03.01, 21.01.25
(510), (511) 20 łóżeczka i kołyski dla dzieci, materace do łó-
żeczek dla dzieci, pościel do łóżeczek dziecięcych inna niż 
bielizna pościelowa, poduszki, jaśki, kojce dla dzieci, meble 
dla dzieci, 24 bielizna pościelowa dla dzieci, kołdry, koce, na-
rzuty na łóżka, 25 odzież dla niemowląt i dla dzieci, wyprawki 
dla niemowląt obejmujące odzież.

(210) 483902 (220) 2018 03 22
(731) TOMCZYK ARTUR, Warszawa
(540) aquaworld.com.pl
(510), (511) 19 budowlane konstrukcje niemetalowe, base-
ny pływackie [konstrukcje niemetalowe], zbiorniki niemeta-
lowe, akwaria jako elementy konstrukcyjne, 35 usługi sprze-
daży w detalu, w hurcie, przez internet urządzeń do kąpieli, 
instalacji do kąpieli, instalacji armatury sanitarnej, instalacji 
do dystrybucji wody, automatycznego podlewania, urzą-
dzeń do uzdatniania wody, chlorowania basenów, budow-
lanych konstrukcji, przewodów, kształtek do instalacji sani-
tarnych, materiałów budowlanych, 37 budownictwo, nadzór 
budowlany, doradztwo inżynieryjne w zakresie usług bu-
dowlanych, instalowanie i konserwacja urządzeń do nawad-
niania, basenów, zbiorników wodnych, zbiorników na chemi-
kalia, zbiorników dla celów spożywczych, wanien, fontann, 
usługi hydrauliczne, zabezpieczanie budynków przed wilgo-
cią, budowa i konserwacja instalacji sanitarnych, 42 projekto-
wanie budowli, basenów, zbiorników, instalacji sanitarnych, 
urządzeń do uzdatniania wody, zbiorników, fontann, doradz-
two budowlane w zakresie inżynierii wodno-lądowej .

(210) 483922 (220) 2018 03 22
(731) SANKIEWICZ GRZEGORZ, Strzegom
(540) GRUPA PERPETUM ENERGIA

(531) 01.11.15, 26.01.04, 01.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna 
ze źródeł odnawialnych, 35 usługi w zakresie obsługi sprze-
daży i dostawy energii elektrycznej, również za pośrednic-
twem umów dla innych przedsiębiorstw, w tym za pomocą 
elektronicznej i internetowej platformy, usługi dotyczące 
działalności gospodarczej, mianowicie administracja w za-
kresie umów sprzedaży energii elektrycznej, 37 budowa, 
instalowanie, konserwacja i naprawa urządzeń do wytwa-
rzania energii elektrycznej również ze źródeł odnawialnych, 
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usługi doradcze, konsultacyjne i inżynierskie w zakresie 
urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych, nadzór 
budowlany, 42 doradztwo związane z wydajnością energii, 
doradztwo związane z korzystaniem z energii, doradztwo 
związane z oszczędzaniem energii, projektowanie linii ener-
getycznych i obiektów infrastruktury elektroenergetycznej 
oraz konstrukcji i urządzeń do wytwarzania elektryczności, 
doradztwo z zakresu eksploatacji i remontów instalacji ener-
gii elektrycznej i słonecznej, ekspertyzy i doradztwo w za-
kresie projektów urządzeń i instalacji energooszczędnych 
i ekologicznych.

(210) 483924 (220) 2018 03 22
(731) SANKIEWICZ GRZEGORZ, Strzegom
(540) PERPETUM ENERGIA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.11.15, 01.17.02, 26.01.04, 15.01.13, 
15.09.02, 01.03.02

(510), (511) 37 budowa, instalowanie, konserwacja i napra-
wa urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej również 
ze źródeł odnawialnych, usługi doradcze, konsultacyjne 
i inżynierskie w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych 
i energetycznych, nadzór budowlany, doradztwo z zakre-
su remontów instalacji energii elektrycznej i słonecznej, 
42 doradztwo związane z wydajnością energii, doradztwo 
związane z korzystaniem z energii, doradztwo związane 
z oszczędzaniem energii, projektowanie linii energetycz-
nych i obiektów infrastruktury elektroenergetycznej oraz 
konstrukcji i urządzeń do wytwarzania elektryczności, do-
radztwo z zakresu eksploatacji instalacji energii elektrycznej 
i słonecznej, ekspertyzy i doradztwo w zakresie projektów 
urządzeń i instalacji energooszczędnych i ekologicznych.

(210) 483940 (220) 2018 03 23
(731) JANACHOWSKA-JABŁOŃSKA IZABELA, Warszawa
(540) IJ IZABELA JANACHOWSKA WEDDING DREAM

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 16 wydawnictwa, czasopisma, gazety, książ-
ki, kalendarze, foldery, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
38 przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za po-
mocą terminali komputerowych i sieci internetowej, interne-
towy serwis informacyjny, 41 programy telewizyjne i radio-
we, nauczanie i szkolenia, organizowanie i przeprowadzanie 
imprez okolicznościowych, w tym ślubnych.

(210) 483941 (220) 2018 03 23
(731) JANACHOWSKA-JABŁOŃSKA IZABELA, Warszawa

(540) IJ IZABELA JANACHOWSKA LIFESTYLE DREAM

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 16 wydawnictwa, czasopisma, gazety, książ-
ki, kalendarze, foldery, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
38 przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za po-
mocą terminali komputerowych i sieci internetowej, interne-
towy serwis informacyjny, 41 programy telewizyjne i radio-
we, nauczanie i szkolenia, organizowanie i przeprowadzanie 
imprez okolicznościowych, w tym ślubnych.

(210) 483976 (220) 2018 03 23
(731) NIEDZIÓŁKA ARTUR COTTON BALL LIGHTS POLSKA, 

Wiązowna
(540) NITE PETS
(510), (511) 11 lampy, lampki nocne, oświetlenie LED żarów-
ki, zasilacze elektryczne, ładowarki, przewody USB, baterie 
elektryczne, żarówki LED, 28 zabawki, ozdoby choinkowe, 
ozdoby świąteczne.

(210) 484006 (220) 2018 03 23
(731) PANEK MACIEJ, Warszawa
(540) PANEK CLINIC

(531) 05.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi klinik medycyny es-
tetycznej, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi 
dermatologii estetycznej, usługi kosmetologii estetycznej, 
usługi rehabilitacji fizycznej, usługi w dziedzinie pielęgnacji 
urody, konsultacje w zakresie w/w usług.

(210) 484052 (220) 2018 03 26
(731) BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) MINCER EST. PHARMA 1989 RECEPTURY PIĘKNA

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, bal-
samy do celów kosmetycznych, emulsje do ciała, kosmetycz-
ne peelingi do ciała, kremy kosmetyczne, kremy wybielające 
do skóry, kosmetyki do makijażu, błyszczyki do ust, pomadki 
do ust, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, tusze do rzęs, la-
kiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, prepa-
raty do demakijażu, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania 
makijażu, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, 
kosmetyki do włosów, farby do włosów, lakier do włosów, 
odżywki do włosów, maski kosmetyczne, płyny do pielę-
gnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, suche 
szampony, szampony, mydła i żele, patyczki z watą do celów 
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kosmetycznych, płyny po goleniu, preparaty do depilacji, 
preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], bawełniane 
płatki kosmetyczne, dezodoranty i antyperspiranty, prepa-
raty kosmetyczne do kąpieli, sole do kąpieli, produkty per-
fumeryjne, perfumy, woda kolońska, woda perfumowana, 
olejki eteryczne, zestawy kosmetyków, 5 kremy lecznicze, 
kremy dla dzieci [lecznicze], lecznicze kremy do ust, leczni-
cze peelingi do twarzy, lecznicze pudry dla niemowląt, nasą-
czone płatki lecznicze, olejki lecznicze, preparaty do kąpieli, 
lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne, leki wydawane bez recepty, preparaty wi-
taminowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, środki sani-
tarne do celów medycznych, toniki do skóry [lecznicze], żele 
antybakteryjne, żywność dla niemowląt.

(210) 484131 (220) 2018 03 27
(731) STOWARZYSZENIE WYTWÓRCÓW WYROBÓW 

MEDYCZNYCH Z DZIANIN WEŁNIANYCH, Świdnica
(540) High Quality

(531) 26.01.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 podkłady zapobiegające odleżynom, koce 
podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, podusz-
ki do celów medycznych, poduszki profilowane do celów 
medycznych, pasy do celów medycznych, prześcieradła 
na łóżka chorych, materace położnicze, 20 materace, 24 koł-
dry, poduszki, koce, pledy, 25 ocieplacze, ocieplacze barków, 
ocieplacze lędźwiowe, kamizelki, pantofle domowe, nało-
kietniki, nakolanniki, odzież wełniana, 45 licencjonowanie 
własności intelektualnej polegające na upoważnianiu przed-
siębiorców - członków stowarzyszenia - do sygnowania zna-
kiem wyrobów ujętych w klasach jak wyżej.

(210) 484132 (220) 2018 03 27
(731) STOWARZYSZENIE WYTWÓRCÓW WYROBÓW 

MEDYCZNYCH Z DZIANIN WEŁNIANYCH, Świdnica
(540) Super High Quality

(531) 26.01.01, 27.05.01, 26.11.06, 29.01.12
(510), (511) 10 podkłady zapobiegające odleżynom, koce 
podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, podusz-
ki do celów medycznych, poduszki profilowane do celów 
medycznych, pasy do celów medycznych, prześcieradła 
na łóżka chorych, materace położnicze, 20 materace, 24 koł-
dry, poduszki, koce, pledy, 25 ocieplacze, ocieplacze barków, 
ocieplacze lędźwiowe, kamizelki, pantofle domowe, nało-
kietniki, nakolanniki, odzież wełniana, 45 licencjonowanie 

własności intelektualnej polegające na upoważnianiu przed-
siębiorców - członków stowarzyszenia - do sygnowania zna-
kiem wyrobów ujętych w klasach jak wyżej.

(210) 484149 (220) 2018 03 28
(731) POLSKI24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno
(540) Polski24.pl

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji 
w rejestrach, badania biznesowe, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania 
rynkowe, badania w zakresie biznesu, dostarczanie infor-
macji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, 
fakturowanie, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
kolportaż próbek, marketing ukierunkowany, negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych, organizowanie pokazów 
towarów w celach handlowych lub reklamowych, prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, produkcja programów typu telezakupy, produkcja 
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, 
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub 
reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamo-
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi aukcyj-
ne, usługi w zakresie porównywania cen, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kompute-
rowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w za-
kresie koncesjonowania dóbr i usług, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, usługi handlu hurtowego i detalicz-
nego w zakresie dóbr konsumpcyjnych, a w szczególności 
dóbr FMCG, usługi handlu on-line w zakresie dóbr konsump-
cyjnych, a w szczególności dóbr FMCG, 36 pożyczki - finan-
sowanie, pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokona-
nych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności 
dokonanych za pomocą kart kredytowych, przetwarzanie 
płatności dokonanych w systemie on-line, sponsorowanie fi-
nansowe, transakcje finansowe, transakcje detaliczne, w tym 
transakcje na odległość bądź w systemie on-line, udzielanie 
rabatów poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, zarzą-
dzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji, zarzą-
dzanie finansami, 39 dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, dostawa towarów, pakowanie towarów, 
składowanie towarów.

(210) 484150 (220) 2018 03 28
(731) MANUFAKTURA CZEKOLADY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) Factoria Raritas 9/15
(510), (511) 30 kakao i wyroby na bazie kakao, czekolada, 
wyroby czekoladowe, pomady, praliny, ciastka czekoladowe, 
wyroby piekarnicze, biszkopty, herbatniki, czekolada do pi-
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cia, napoje na bazie czekolady, kakao oraz preparaty do tych 
napojów, 33 napoje alkoholowe, wódki, brandy, likiery, kok-
tajle, kremy, rum, dżin, nalewki owocowe, nalewki ziołowe, 
whisky, spirytus, aperitify.

(210) 484155 (220) 2018 03 28
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) tołpa: urban garden.

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 484160 (220) 2018 03 28
(731) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

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

(210) 484161 (220) 2018 03 28
(731) COLUMBUS COFFEE TOMASZ WECZER SPÓŁKA 

JAWNA, Szczecin
(540) 

(531) 05.07.01, 26.01.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napo-
je na bazie herbaty, kakao, napoje na bezie kakao, wyroby 
piekarnicze i cukiernicze, ciasta, ciastka, torty, słodycze, lody, 
czekolada, czekoladki, produkty zbożowe, chleb, bułki, pizze, 
naleśniki, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i ga-
zowane, napoje owocowe, soki owocowe, soki warzywne, 
koncentraty do przygotowania napojów, 43 usługi restaura-
cyjne, usługi kawiarni, kafeterii, barów przekąskowych, usłu-
gi gastronomiczne, usługi w zakresie przygotowania dań 
na wynos.

(210) 484164 (220) 2018 03 28
(731) BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) MINCER
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, bal-
samy do celów kosmetycznych, emulsje do ciała, kosmetycz-
ne peelingi do ciała, kremy kosmetyczne, kremy wybielające 
do skóry, kosmetyki do makijażu, błyszczyki do ust, pomadki 
do ust, kosmetyki do brwi: ołówki do brwi, tusze do rzęs, la-
kiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, prepa-
raty do demakijażu, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania 
makijażu, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, 
kosmetyki do włosów: farby do włosów, lakier do włosów, 
odżywki do włosów, maski kosmetyczne: płyny do pielę-
gnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, suche 
szampony, szampony, mydła i żele, patyczki z watą do celów 
kosmetycznych, płyny po goleniu, preparaty do depilacji, 
preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], bawełniane 
płatki kosmetyczne, dezodoranty i antyperspiranty, prepa-
raty kosmetyczne do kąpieli, sole do kąpieli, produkty per-
fumeryjne, perfumy, woda kolońska, woda perfumowana, 
olejki eteryczne, zestawy kosmetyków, 5 kremy lecznicze, 
kremy dla dzieci [lecznicze], lecznicze kremy do ust, leczni-
cze peelingi do twarzy, lecznicze pudry dla niemowląt, nasą-
czone płatki lecznicze, olejki lecznicze, preparaty do kąpieli, 
lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne, leki wydawane bez recepty, preparaty wi-
taminowe, suplementy dietetyczne i odżywcze: środki sani-
tarne do celów medycznych, toniki do skóry [lecznicze]: żele 
antybakteryjne, żywność dla niemowląt .

(210) 484170 (220) 2018 03 28
(731) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

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

(210) 484178 (220) 2018 03 28
(731) SUCHY DOROTA, Chorzów
(540) NAJWYŻSZA JAKOŚĆ CERTYFIKAT Q
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(531) 25.01.19, 01.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, reklama, promocja, 
promocja sprzedaży, promocja towarów i usług, promocja 
przedsiębiorstw, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
reklamowych, organizowanie wystaw, towarów i pokazów 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprze-
daży towarów i usług, organizowanie programów promo-
cyjnych, badanie w dziedzinie działalności gospodarczej, 
doradztwo mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw 
do procesu certyfikacji, działalność informacyjna w zakresie 
działalności gospodarczej, badanie marketingowe, badanie 
rynku i opinii publicznej, koncesjonowanie towarów i usług 
dla osób trzecich, kreowanie wizerunku firmy, usług, towa-
rów, uaktualnienie materiałów reklamowych, 42 kontrola 
jakości, certyfikowanie produktów i usług, certyfikowanie 
przedsiębiorstw, certyfikowanie firm, stwierdzenie auten-
tyczności firmy, produktów i usługi.

(210) 484179 (220) 2018 03 28
(731) STREFA TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) STREFA TAXI

(531) 18.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 pasażerski transport samochodowy, orga-
nizowanie transportu pasażerskiego, transport pasażerów 
i ich bagażu.

(210) 484181 (220) 2018 03 28
(731) SUCHY DOROTA, Chorzów
(540) SUPER PRODUKT WYBÓR KONSUMENTÓW

(531) 25.01.19, 01.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, reklama, promocja, 
promocja sprzedaży, promocja towarów i usług, promocja 
przedsiębiorstw, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
reklamowych, organizowanie wystaw, towarów i pokazów 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprze-
daży towarów i usług, organizowanie programów promo-
cyjnych, badanie w dziedzinie działalności gospodarczej, 
doradztwo mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw 
do procesu certyfikacji, działalność informacyjna w zakresie 
działalności gospodarczej, badanie marketingowe, badanie 

rynku i opinii publicznej, koncesjonowanie towarów i usług 
dla osób trzecich, kreowanie wizerunku firmy, usług, towa-
rów, uaktualnienie materiałów reklamowych, 42 kontrola 
jakości, certyfikowanie produktów i usług, certyfikowanie 
przedsiębiorstw, certyfikowanie firm, stwierdzenie auten-
tyczności firmy, produktów i usługi.

(210) 484184 (220) 2018 03 28
(731) MBM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) MBM PHARMA

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 484186 (220) 2018 03 28
(731) SUCHY DOROTA, Chorzów
(540) CENTRALNE BIURO ŚCIGANIA DŁUŻNIKÓW

(531) 01.17.11, 24.17.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, reklama, promocja, 
promocja sprzedaży, promocja towarów i usług, promocja 
przedsiębiorstw, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
reklamowych, organizowanie wystaw, towarów i pokazów 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprze-
daży towarów i usług, organizowanie programów promo-
cyjnych, badanie w dziedzinie działalności gospodarczej, 
doradztwo mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw 
do procesu certyfikacji, działalność informacyjna w zakresie 
działalności gospodarczej, badanie marketingowe, badanie 
rynku i opinii publicznej, koncesjonowanie towarów i usług 
dla osób trzecich, kreowanie wizerunku firmy, usług, towa-
rów, uaktualnienie materiałów reklamowych, 42 kontrola 
jakości, certyfikowanie produktów i usług, certyfikowanie 
przedsiębiorstw, certyfikowanie firm, stwierdzenie auten-
tyczności firmy, produktów i usługi.

(210) 484205 (220) 2018 03 29
(731) ZIÓŁKOWSKI LECH MEMTECH, Warszawa
(540) MEMTECH
(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu 
hurtowego i detalicznego w odniesieniu do laptopów, usłu-
gi handlu hurtowego i detalicznego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, usługi handlu hurtowego 
i detalicznego w odniesieniu do części i podzespołów lapto-
pów, usługi handlu hurtowego i detalicznego w odniesieniu 
do części i podzespołów sprzętu komputerowego, 37 usłu-
gi konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, usługi 
konserwacji i naprawy laptopów, modernizowanie sprzętu 
komputerowego, modernizowanie laptopów, 42 doradz-
two, konsultacje i informacja w zakresie technologii infor-
macyjnych, usługi doradcze w zakresie komputerów i opro-
gramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania 
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komputerowego, diagnozowanie problemów ze sprzętem 
komputerowym przy użyciu oprogramowania, usługi do-
radcze dotyczące oprogramowania komputerowego i lapto-
pów, doradztwo techniczne dotyczące komputerów i lapto-
pów, udzielanie informacji na temat komputerów i laptopów, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące oprogramowania 
komputerów i laptopów.

(210) 484232 (220) 2018 03 29
(731) Aeterno společnost s rucenim omezeným, 

Bratysława, SK
(540) PO PROSTU

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, yerba mate, ziarna kawy, kom-
bucha, cappuccino, czekolada, czekolada pitna, ekstrakty 
z kawy, kakao, napary ziołowe, mieszanki herbat.

(210) 484238 (220) 2018 03 28
(731) PIWOWARSKA RENATA FIRMA H. SKRZYDLEWSKA 

WŁ.RENATA PIWOWARSKA, Łódź
(540) Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa
(510), (511) 16 publikacje reklamowe, publikacje promocyj-
ne, publikacje edukacyjne, biuletyny informacyjne, foldery 
informacyjne, publikacje drukowane, książki, podręczniki, 
poradniki, czasopisma, gazety, miesięczniki, kalendarze, ka-
talogi, informatory, biuletyny, materiały instruktażowe, druki, 
ulotki, raporty, sprawozdania, opinie sprawozdawcze druko-
wane, afisze, plakaty, etykiety papierowe, nalepki, naklejki, 
opakowania papierowe, papier do pakowania, papeteria, 
pieczęcie, artykuły biurowe, kartki okolicznościowe, 35 pro-
mowanie działalności gospodarczej, usługi w zakresie organi-
zowania targów i wystaw handlowych lub reklamowych, do-
radztwo w zakresie działalności wystawienniczo - targowej, 
organizowanie targów handlowo reklamowych w dziedzinie 
usług pogrzebowych i cmentarnych, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania 
przedsiębiorstwem, analizy rynkowe, badania opinii pu-
blicznej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
opracowywanie ekspertyz i opinii w działalności gospodar-
czej, informacja o działalności gospodarczej w dziedzinie 
usług pogrzebowych i cmentarnych, informacje handlowe 
i porady udzielane konsumentom w dziedzinie usług po-
grzebowych i cmentarnych, reklama, publikowanie tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie prze-
strzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych 
oraz globalnych sieci informacyjnych, publikowanie tekstów 
sponsorowanych, dystrybucja materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur), promocja sprzedaży, 
usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, 
usługi promocji działalności gospodarczej, konsultacje zwią-
zane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz przed-
siębiorstw, doradztwo gospodarcze w zakresie zarządzania 
jakością, informacja o powyższych usługach, handlowe in-
formacje i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, usługi sprzedaży 
detalicznej oraz hurtowej artykułów pogrzebowych: trumny, 
sarkofagi, urny, krzyże, klepsydry, nagrobki, znicze, kwiaty, 
rośliny, wieńce z kwiatów, 41 nauczanie, kształcenie, organi-
zacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, sym-

pozjów, organizacja i prowadzenie seminariów i zjazdów, 
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż rekla-
mowe, publikowanie artykułów, książek, periodyków, cza-
sopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikowanie 
zaświadczeń certyfikacyjnych, przygotowanie materiałów 
do publikacji, wydawanie biuletynów, katalogów, broszur, 
periodyków, miesięczników, czasopism, gazet, wydawanie 
wydawnictw związanych z promocją targów i wystaw go-
spodarczych, publikacje elektroniczne on-line, wypożycza-
nie nagrań dźwiękowych, porady zawodowe, usługi w za-
kresie doskonalenia zawodowego, 45 doradztwo prawne, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące za-
gadnień prawnych, badania i usługi prawne, usługi prawne 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usłu-
gi wsparcia prawnego, alternatywne rozwiązywanie sporów, 
usługi arbitrażowe, mediacje, badania prawne, świadczenie 
usług w zakresie badań prawnych, szczególnie w zakresie 
wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczą-
cych prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie 
ceremonii pogrzebowych, usługi pogrzebowe towarzyszące 
kremacji, usługi pogrzebowe, informacja o powyższych usłu-
gach, w tym udostępniana za pośrednictwem Internetu.

(210) 484239 (220) 2018 03 29
(731) PAWLEWSKI AMBROŻY, Konstancin-Jeziorna
(540) farma Bii

(531) 27.05.01, 26.05.01, 03.13.04
(510), (511) 35 usługi reklamowe ukierunkowane na pro-
mowanie działań zwiększających świadomość społeczną 
w zakresie zdrowego trybu życia, zdrowia, ekologii, zdrowej 
żywności, usługi reklamowe obejmujące promowanie działań 
zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie rolnic-
twa ekologicznego, produktów ekologicznych, zasad zdrowe-
go żywienia, usługi w zakresie promowania w społeczeństwie 
wiedzy o ochronie środowiska, promocja sprzedaży, promocja 
sprzedaży zdrowej żywności, promocja sprzedaży produktów 
pochodzących od lokalnych rolników lub z gospodarstw eko-
logicznych, informacja handlowa, reklama, usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie publikacji 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie informacji bizne-
sowych, usługi w zakresie organizowania pokazów, wystaw, 
targów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych 
i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów promocyj-
nych oraz reklamowych, usługi sprzedaży, w tym za pośred-
nictwem sklepów internetowych produktów ekologicznych, 
produktów rolniczych, zdrowej żywności, książek i publika-
cji w formie papierowej oraz na nośnikach elektronicznych, 
informacja o powyższych usługach, w tym udostępniania 
za pośrednictwem Internetu, 41 usługi w zakresie prowadze-
nia szkoleń, warsztatów, sesji, pokazów, zjazdów, konferencji, 
kongresów, sympozjów, seminariów, nauczanie i prowadze-
nie warsztatów oraz pokazów w zakresie profilaktyki zdrowia, 
zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania, żywności ekolo-
gicznej, ekologii i ochrony środowiska, szkolenia i pokazy w za-
kresie sztuki kulinarnej, usługi w zakresie organizacji wystaw 
o charakterze rozrywkowym, kulturalnym lub edukacyjnym, 



42 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT25/2018

organizowanie konkursów, doradztwo w zakresie organizacji 
zawodów kulinarnych, usługi klubów zdrowia, usługi klubów 
fitness, usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, usłu-
gi w zakresie sportu i kultury, organizowanie i prowadzenie 
konkursów edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i za-
wodowych, usługi rekreacyjne, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, usługi infor-
macyjne dotyczące rekreacji, edukacji, wypoczynku, imprez, 
warsztatów, pokazów, informacja o powyższych usługach, 
w tym udostępniania za pośrednictwem Internetu, 43 usługi 
w zakresie zakwaterowania, organizowanie zakwaterowania 
rekreacyjnego, udostępnianie miejsc noclegowych, tym-
czasowe zakwaterowanie, usługi prowadzenia pensjonatów, 
domów turystycznych, hoteli, moteli, kempingów, wynajmo-
wanie kwater, rezerwacja zakwaterowania, przygotowywanie 
posiłków i napojów, przygotowywanie posiłków i napojów 
z produktów ekologicznych, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi gastronomiczne, usługi prowadzenia: re-
stauracji, kawiarni, barów, cukierni, usługi cateringowe, przy-
gotowywanie dań [żywność, napoje] na zamówienie oraz 
ich dostawa, doradztwo kulinarne, usługi doradcze w zakresie 
sztuki kulinarnej, porady dotyczące przepisów kulinarnych, 
informacja o powyższych usługach, w tym udostępniania 
za pośrednictwem Internetu, 44 usługi gabinetów SPA, pro-
wadzenie poradnictwa w zakresie pielęgnacji ciała i urody 
oraz stosowania ekologicznych artykułów pielęgnacyjnych, 
porady w zakresie dietetyki i zdrowego odżywiania, usługi 
w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, usługi opieki zdro-
wotnej ogólnej i specjalistycznej, usługi w zakresie poprawy 
kondycji fizycznej i psychicznej, usługi w zakresie zabiegów 
zdrowotnych, pielęgnacyjnych i rewitalizacyjnych, zabiegów 
upiększających, usługi masażu, w tym masaże relaksacyjne, 
lecznicze, kosmetyczne, klasyczne, odchudzające, aromatera-
peutyczne, masaże refleksoryczne, usługi salonów piękności, 
terapie relaksacyjne, usługi w zakresie utrzymywania zdrowia 
i urody, usługi indywidualnego doboru suplementów diety, 
usługi konsultacji dietetycznych i doboru diety, konsultacje 
i doradztwo w zakresie redukcji wagi, utrzymania wagi, pro-
gramów dietetycznych, zdrowego odżywiania i ćwiczeń gim-
nastycznych, wyżej wymienione usługi świadczone również 
w ośrodkach spa oraz farmach piękności, informacja o wyżej 
wymienionych usługach, w tym również za pośrednictwem 
Internetu.

(210) 484251 (220) 2018 03 29
(731) PAWLEWSKI AMBROŻY, Konstancin-Jeziorna
(540) Farma Bii
(510), (511) 35 usługi reklamowe ukierunkowane na pro-
mowanie działań zwiększających świadomość społeczną 
w zakresie zdrowego trybu życia, zdrowia, ekologii, zdrowej 
żywności, usługi reklamowe obejmujące promowanie działań 
zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie rolnic-
twa ekologicznego, produktów ekologicznych, zasad zdrowe-
go żywienia, usługi w zakresie promowania w społeczeństwie 
wiedzy o ochronie środowiska, promocja sprzedaży, promocja 
sprzedaży zdrowej żywności, promocja sprzedaży produktów 
pochodzących od lokalnych rolników lub z gospodarstw eko-
logicznych, informacja handlowa, reklama, usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie publikacji 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie informacji bizne-
sowych, usługi w zakresie organizowania pokazów, wystaw, 
targów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych 
i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów promocyj-
nych oraz reklamowych, usługi sprzedaży, w tym za pośred-
nictwem sklepów internetowych produktów ekologicznych, 
produktów rolniczych, zdrowej żywności, książek i publika-

cji w formie papierowej oraz na nośnikach elektronicznych, 
informacja o powyższych usługach, w tym udostępniania 
za pośrednictwem Internetu, 41 usługi w zakresie prowadze-
nia szkoleń, warsztatów, sesji, pokazów, zjazdów, konferencji, 
kongresów, sympozjów, seminariów, nauczanie i prowadze-
nie warsztatów oraz pokazów w zakresie profilaktyki zdrowia, 
zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania, żywności ekolo-
gicznej, ekologii i ochrony środowiska, szkolenia i pokazy w za-
kresie sztuki kulinarnej, usługi w zakresie organizacji wystaw 
o charakterze rozrywkowym, kulturalnym lub edukacyjnym, 
organizowanie konkursów, doradztwo w zakresie organizacji 
zawodów kulinarnych, usługi klubów zdrowia, usługi klubów 
fitness, usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, usłu-
gi w zakresie sportu i kultury, organizowanie i prowadzenie 
konkursów edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i za-
wodowych, usługi rekreacyjne, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, usługi infor-
macyjne dotyczące rekreacji, edukacji, wypoczynku, imprez, 
warsztatów, pokazów, informacja o powyższych usługach, 
w tym udostępniania za pośrednictwem Internetu, 43 usługi 
w zakresie zakwaterowania, organizowanie zakwaterowania 
rekreacyjnego, udostępnianie miejsc noclegowych, tym-
czasowe zakwaterowanie, usługi prowadzenia pensjonatów, 
domów turystycznych, hoteli, moteli, kempingów, wynajmo-
wanie kwater, rezerwacja zakwaterowania, przygotowywanie 
posiłków i napojów, przygotowywanie posiłków i napojów 
z produktów ekologicznych, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi gastronomiczne, usługi prowadzenia: re-
stauracji, kawiarni, barów, cukierni, usługi cateringowe, przy-
gotowywanie dań [żywność, napoje] na zamówienie oraz 
ich dostawa, doradztwo kulinarne, usługi doradcze w zakresie 
sztuki kulinarnej, porady dotyczące przepisów kulinarnych, 
informacja o powyższych usługach, w tym udostępniania 
za pośrednictwem Internetu, 44 usługi gabinetów SPA, pro-
wadzenie poradnictwa w zakresie pielęgnacji ciała i urody 
oraz stosowania ekologicznych artykułów pielęgnacyjnych, 
porady w zakresie dietetyki i zdrowego odżywiania, usługi 
w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, usługi opieki zdro-
wotnej ogólnej i specjalistycznej, usługi w zakresie poprawy 
kondycji fizycznej i psychicznej, usługi w zakresie zabiegów 
zdrowotnych, pielęgnacyjnych i rewitalizacyjnych, zabiegów 
upiększających, usługi masażu, w tym masaże relaksacyjne, 
lecznicze, kosmetyczne, klasyczne, odchudzające, aromatera-
peutyczne, masaże refleksoryczne, usługi salonów piękności, 
terapie relaksacyjne, usługi w zakresie utrzymywania zdrowia 
i urody, usługi indywidualnego doboru suplementów diety, 
usługi konsultacji dietetycznych i doboru diety, konsultacje 
i doradztwo w zakresie redukcji wagi, utrzymania wagi, pro-
gramów dietetycznych, zdrowego odżywiania i ćwiczeń gim-
nastycznych, wyżej wymienione usługi świadczone również 
w ośrodkach spa oraz farmach piękności, informacja o wyżej 
wymienionych usługach, w tym również za pośrednictwem 
Internetu.

(210) 484260 (220) 2018 03 30
(731) ZAJĄC ANDRZEJ, Warszawa
(540) bookre.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 39 usługi rezerwacji podróży turystycznych, 
43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], rezerwacja 
hoteli.
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(210) 484333 (220) 2018 03 30
(731) FIDUS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) FIDUS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 20.07.05
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
reklamowe, usługi w zakresie reklamy i informacji o dzia-
łalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowa-
nie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji 
promocyjnych, pokazów towarów, degustacji, prezentacji, 
aukcji publicznych, reklama telewizyjna, reklama radiowa, 
reklama prasowa, reklama korespondencyjna, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowych, produkcja, rozpo-
wszechnianie, uaktualnianie i wypożyczanie materiałów re-
klamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
i/lub reklamowych, organizowanie, przygotowywanie i ob-
sługa udziału osób trzecich na targach, wystawach, poka-
zach towarów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie 
z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie pu-
blic relations, usługi marketingowe, badanie rynku i opinii 
publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności 
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, wycena działal-
ności handlowej, analizy kosztów, doradztwo w zakresie 
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością 
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, rekru-
tacja personelu, pośrednictwo pracy, usługi rachunkowe 
i księgowe, pośrednictwo handlowe, pozyskiwanie, syste-
matyzacja i sortowanie informacji do komputerowych baz 
danych, przetwarzanie danych, zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi, wyszukiwanie informacji w komputerowych 
bazach danych, prezentacje programów komputerowych, 
wypożyczanie maszyn, urządzeń i wyposażenia biurowe-
go, 36 usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, 
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie 
zarządzania mieniem oraz majątkiem, usługi wyceny mie-
nia i majątku.

(210) 484334 (220) 2018 03 30
(731) FIDUS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) 

(531) 20.07.05, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
reklamowe, usługi w zakresie reklamy i informacji o dzia-
łalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowa-
nie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji 
promocyjnych, pokazów towarów, degustacji, prezentacji, 
aukcji publicznych, reklama telewizyjna, reklama radiowa, 
reklama prasowa, reklama korespondencyjna, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowych, produkcja, rozpo-

wszechnianie, uaktualnianie i wypożyczanie materiałów re-
klamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
i/lub reklamowych, organizowanie, przygotowywanie i ob-
sługa udziału osób trzecich na targach, wystawach, poka-
zach towarów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie 
z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie pu-
blic relations, usługi marketingowe, badanie rynku i opinii 
publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności 
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, wycena działal-
ności handlowej, analizy kosztów, doradztwo w zakresie 
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością 
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, rekru-
tacja personelu, pośrednictwo pracy, usługi rachunkowe 
i księgowe, pośrednictwo handlowe, pozyskiwanie, syste-
matyzacja i sortowanie informacji do komputerowych baz 
danych, przetwarzanie danych, zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi, wyszukiwanie informacji w komputerowych 
bazach danych, prezentacje programów komputerowych, 
wypożyczanie maszyn, urządzeń i wyposażenia biurowe-
go, 36 usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, 
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie 
zarządzania mieniem oraz majątkiem, usługi wyceny mie-
nia i majątku.

(210) 484336 (220) 2018 03 30
(731) Glenmark Pharmaceuticals Limited, Mumbai, IN
(540) Chronosal
(510), (511) 5 preparaty i produkty farmaceutyczne do le-
czenia chorób układu oddechowego, 10 urządzenia i wyro-
by farmaceutyczne i medyczne do leczenia chorób układu 
oddechowego.

(210) 484340 (220) 2018 03 30
(731) Glenmark Pharmaceuticals Limited, Mumbai, IN
(540) Salflutin
(510), (511) 5 preparaty i produkty farmaceutyczne do le-
czenia chorób układu oddechowego, 10 urządzenia i wyro-
by farmaceutyczne i medyczne do leczenia chorób układu 
oddechowego.

(210) 484343 (220) 2018 03 30
(731) Glenmark Pharmaceuticals Limited, Mumbai, IN
(540) Asthmex
(510), (511) 5 preparaty i produkty farmaceutyczne do le-
czenia chorób układu oddechowego, 10 urządzenia i wyro-
by farmaceutyczne i medyczne do leczenia chorób układu 
oddechowego.

(210) 484365 (220) 2018 04 03
(731) BURZYŃSKI BARTŁOMIEJ, Zabrze
(540) UROSILESIA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25
(510), (511) 41 usługi nauczania i instruktażu personelu 
medycznego, usługi klubu zdrowia, organizowanie i obsłu-
ga konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
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i warsztatów, kształcenie praktyczne (pokazy), organizowa-
nie obozów sportowych, organizowanie zawodów sporto-
wych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, publikowa-
nie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
44 fizjoterapia, fizykoterapia, usługi klinik medycznych, ma-
saż, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, usługi medycz-
ne, placówki rekonwalescencji, usługi rehabilitacyjne.

(210) 484384 (220) 2018 04 03
(731) TORUŃSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MEDUZA, 

Toruń
(540) Meduza
(510), (511) 41 pływanie i nauka pływania, kursy i szkolenia, 
organizacja kolonii i obozów, wypożyczanie sprzętu, organi-
zowanie imprez rekreacyjno-sportowych.

(210) 484393 (220) 2018 04 03
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) Serene

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 484403 (220) 2018 04 03
(731) Glenmark Pharmaceuticals Limited, Mumbai, IN
(540) AeroMex
(510), (511) 5 preparaty i produkty farmaceutyczne do le-
czenia chorób układu oddechowego, 10 urządzenia i wyro-
by farmaceutyczne i medyczne do leczenia chorób układu 
oddechowego.

(210) 484405 (220) 2018 04 04
(731) KALBARCZYK GRZEGORZ, Jakubowice Konińskie
(540) NIEKASYN
(510), (511) 9 gry komputerowe, oprogramowanie kompu-
terowe do gier komputerowych, urządzenia do gier kompu-
terowych i telewizyjnych, 28 urządzenia do rozrywki, urzą-
dzenia do gier, w tym automaty zręcznościowe, urządzenia 
do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, 41 rozrywka, 
usługi w zakresie organizowania gier, usługi związane z or-
ganizowaniem i prowadzeniem salonów gier, dyskotek, sal 
kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych, nocnych 
klubów, lunaparków, gry oferowane on-line, organizowanie 
loterii, konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, 43 usługi 
związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni, barów, pu-
bów, klubów, hoteli, pensjonatów, usługi rezerwacji hoteli 
i miejsc noclegowych, przygotowywanie dań na zamówie-
nie, catering.

(210) 484406 (220) 2018 04 04
(731) KALBARCZYK GRZEGORZ, Jakubowice Konińskie

(540) NIEKASYNO
(510), (511) 9 gry komputerowe, oprogramowanie kompute-
rowe do gier komputerowych, urządzenia do gier komputero-
wych i telewizyjnych, 28 urządzenia do rozrywki, urządzenia 
do gier w tym automaty zręcznościowe, urządzenia do gier 
elektronicznych Innych niż telewizyjne, 41 rozrywka, usługi 
w zakresie organizowania gier, usługi związane z organizowa-
niem i prowadzeniem salonów gier, dyskotek, sal kinowych, 
klubów edukacyjnych i rozrywkowych, nocnych klubów, lu-
naparków, gry oferowane on-line, organizowanie loterii, kon-
kursów rozrywkowych i edukacyjnych, 43 usługi związane 
z prowadzeniem restauracji, kawiarni, barów, pubów, klubów, 
hoteli, pensjonatów, usługi rezerwacji hoteli i miejsc noclego-
wych, przygotowywanie dań na zamówienie, catering.

(210) 484415 (220) 2018 04 04
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) SOKOŁÓW NATURALNIE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, zupy, zupy na bazie mięsa, wyroby na bazie 
mięsa.

(210) 484471 (220) 2018 04 04
(731) L.T.M. LUXURY TRAVEL MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NOMADSTORY
(510), (511) 16 katalogi, broszury, afisze, albumy, foldery, ety-
kiety, informatory, kalendarze, książki, poradniki, przewodniki, 
fotografie, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, w tym reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama telewizyjna, radiowa, prasowa, 
kampanie i badania marketingowe, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, organizowanie targów w celach handlowych i re-
klamowych, organizowanie wystaw w celach reklamowych 
i handlowych, 39 organizowanie turystyki krajowej i zagra-
nicznej a mianowicie planowanie i organizowanie podróży, 
wycieczek, wczasów, rejsów, wypraw turystycznych, zwie-
dzanie turystyczne, rezerwacja transportu i biletów na środki 
transportu, usługi agencji i biur podróży i rezerwacji, udzie-
lanie informacji turystycznych, doradztwo związane z orga-
nizowanie podróży, pośrednictwo w transporcie lądowym, 
wodnym i powietrznym, organizowanie transportu drogą 
lądową, morską, powietrzną i koleją, rezerwacja transpor-
tu i biletów na środki transportu, organizowanie wynajmu 
pojazdów, organizowanie transportu wakacyjnego, pośred-
nictwo w zakresie transportu, 41 organizowanie, prowadze-
nie i obsługa: konferencji, szkoleń, warsztatów, kongresów, 
zjazdów, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi 
związane z organizowaniem wypoczynku, zapewnianie in-
frastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, informacja o wy-
poczynku, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, rezerwa-
cja sal na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy 
rozrywkowe, rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, pu-
blikacja tekstów innych niż reklamowe, 43 rezerwacja zakwa-
terowania tymczasowego, rezerwacja hoteli, pensjonatów, 
rezerwacja miejsc na kempingach, wynajmowanie domów 
i apartamentów na pobyt czasowy, usługi gastronomiczne, 
usługi barów, restauracji, kawiarni.
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(210) 484479 (220) 2018 04 23
(731) PANSNACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Włocławek

(540) Chyży popowany chips

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 batoniki na bazie pszenicy, batony zbożowe, 
batony zbożowe i energetyczne, chipsy kukurydziane, chipsy 
kukurydziane o smaku warzyw chipsy kukurydziane o smaku 
wodorostów, chipsy [produkty zbożowe], chipsy ryżowe, chip-
sy taco, chipsy tortilla, chipsy zbożowe, chrupki kukurydziane, 
chrupki kukurydziane o smaku sera, chrupki ryżowe, chrupki 
ryżowe w kształcie kulek (arare), chrupki serowe, chrupki se-
rowe [przekąski], chrupki serowe w kształcie kulek [przekąski], 
chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, dmucha-
ne kuleczki serowe [przekąski kukurydziane], krakersy ryżowe, 
kukurydza prażona pokryta karmelem, kukurydza prażona 
[popcorn], kukurydza przetworzona do spożycia przez ludzi, 
nachos, opiekane ziarna kukurydzy, popcorn smakowy, po-
pcorn powlekany karmelem z karmelizowanymi orzechami, 
popcorn pokryty karmelem, prażona kukurydza w polewie, 
produkty spożywcze z kukurydzy, produkty żywnościowe 
z ryżu, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie pszeni-
cy, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie wafli ryżowych, 
przekąski na bazie zbóż, przekąski wykonane z kukurydzy, 
przekąski wykonane z ryżu, przekąski z kukurydzy, przetworzo-
na kukurydza do prażenia, przetworzona kukurydza prażona, 
przekąski z produktów zbożowych, ryż prażony, wafle ryżowe, 
wafle ryżowe w polewie czekoladowej, żywność wytwarzana 
z opiekanych ziaren zbożowych.

(210) 484485 (220) 2018 04 04
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) PelaCold
(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) 484487 (220) 2018 04 04
(731) PIOTROWSKI RADOSŁAW, Warszawa
(540) RSI Rock Solid Investments  

www.rocksolidinvestments.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, zarzą-
dzanie finansami, zarządzanie nieruchomością.

(210) 484490 (220) 2018 04 04
(731) FEDOROWICZ KATARZYNA OFITEX, Baniocha
(540) OFITEX
(510), (511) 19 profile niemetalowe dla budownictwa, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów 
budowlanych.

(210) 484494 (220) 2018 04 05
(731) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Grodzisk Mazowiecki

(540) EFEKTAN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 484495 (220) 2018 04 05
(731) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Grodzisk Mazowiecki

(540) NIVELAN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 484504 (220) 2018 04 05
(731) ŚLAŻYŃSKI KAROL, Kowalanka
(540) 1959 Festa Italia

(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.07.01, 25.01.09, 25.01.25
(510), (511) 8 sztućce, łyżki, noże, widelce, 21 patelnie, por-
celana, zastawa stołowa, garnki kuchenne, 35 sprzedaż arty-
kułów gospodarstwa domowego.
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(210) 484512 (220) 2018 04 05
(731) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem
(540) Tytus

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.08, 27.05.03
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla 
zwierząt.

(210) 484517 (220) 2018 04 05
(731) UNBANKED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bitcan
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży 
wartości niematerialnych, pośrednictwo w zakresie transakcji 
handlowych, 38 elektroniczne transmisje wartości niemate-
rialnych za pośrednictwem terminali komputerowych i urzą-
dzeń elektronicznych, transmisja wirtualnej waluty i waluty 
w formie cyfrowej poprzez elektroniczne sieci komunika-
cyjne, usługi wymiany waluty w formie cyfrowej poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi wymiany waluty 
w sieci komputerowej typu,,każdy dla każdego” ( peer-to-pe-
er), elektroniczne transmisje danych finansowych za pośred-
nictwem terminali komputerowych i urządzeń elektronicz-
nych, transmisje informacji finansowych za pośrednictwem 
elektronicznych sieci komunikacyjnych, 42 przechowywa-
niu, wysyłaniu, otrzymywaniu, akceptowaniu i przesyłaniu 
cyfrowych odwzorowań wartości niematerialnych, opro-
gramowanie jako usługa obejmująca oprogramowanie 
komputerowe do usług umożliwiających bezpieczną wy-
mianę funduszy i informacji w elektronicznych transakcjach 
płatniczych.

(210) 484520 (220) 2018 04 06
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) Drosed CHRUPIĄCA PANIERKA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.02, 26.11.03, 08.05.25, 11.03.20, 
11.03.25, 19.03.25, 05.09.21, 25.01.19

(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, 
z ryb, z drobiu, z dziczyzny, ekstrakty mięsne, wyroby garma-
żeryjne na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dania gotowe 
z mięsa, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, dziczy-
zny, wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb, drobiu, 
dziczyzny, dań gotowych z mięsa.

(210) 484524 (220) 2018 04 06
(731) RAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SALIREO
(510), (511) 9 programy komputerowe, software, oprogra-
mowanie, magnetyczne nośniki danych, dyski, dyskietki, płyty 
kompaktowe, pamięci USB zawierające programy komputero-
we, CD-ROMy, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, audiowi-
zualne urządzenia dydaktyczne, czytniki informatyczne, dane 
na nośnikach optycznych, napędy dyskowe, publikacje elek-
troniczne, w tym dotyczące finansów i podatków, optyczne 
nośniki danych, kasy rejestrujące, maszyny liczące, 35 usługi 
księgowe, rachunkowe i podatkowe, doradztwo podatkowe, 
usługi konsultingowe w zakresie podatków, planowanie w za-
kresie podatków, przygotowywanie zeznań podatkowych, 
prowadzenie ksiąg, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, 
zarządzanie działalnością gospodarczą i usługi informacyjne 
w zakresie podatków, analiza kosztów, audyt przedsiębiorstw, 
prognozy ekonomiczne, analizy celów podatkowych, 42 pro-
jektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, 
programowanie komputerowe, instalacje oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie 
oprogramowania, projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie systemów komputerowych, konser-
wacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych 
przez programy komputerowe, wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, instalowanie i naprawa programów 
komputerowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów zwią-
zanych z użytkowaniem programów komputerowych, do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego i pro-
jektowania stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich.

(210) 484525 (220) 2018 04 06
(731) TABFARM M. WAWRZYNIAK SPÓŁKA JAWNA, 

Kozakowice Górne
(540) PROBIOX10

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 5 probiotyki (suplementy), suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, lekarstwa, antybiotyki, preparaty 
medyczne, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, żywność dla diabetyków, żyw-
ność dla diet medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne pre-
paraty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem me-
dycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządze-
niami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suplementami diety, sprzedaż detaliczna środków farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrze-
nia medycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami medycznymi, sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
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rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi 
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów 
medycznych.

(210) 484542 (220) 2018 04 06
(731) CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA 

REKLAMOWA, Kościno
(540) JOFI
(510), (511) 14 biżuteria, bransoletki, kolczyki, pierścionki, 
broszki, spinki do krawatów, łańcuszki, spinki do mankietów, 
breloki, etui na zegarki, zegarki, bransoletki do zegarków, ko-
perty do zegarków, zegary, medaliony, naszyjniki, obrączki, 
szpilki ozdobne, sprzączki z metali szlachetnych, 18 wyroby 
i artykuły galanteryjne ze skóry i materiałów skóropodob-
nych takie jak: dyplomatki, aktówki, kufry, torby, torebki, torby 
podróżne, teczki, etui na klucze, kasetki ze skóry, pasy i pa-
ski skórzane, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, walizki, 
walizy, skórzane pudła na kapelusze, łańcuszki do portfeli 
nie z metali szlachetnych, siatki na zakupy, pokrowce podróż-
ne na ubrania, parasole, parasolki, nosidełka dla dzieci, pasy 
i paski skórzane inne niż odzież.

(210) 484547 (220) 2018 04 06
(731) MARUSARZ ANDRZEJ HANDEL OBWOŹNY, IMPORT 

EXPORT, Bańska Niżna
(540) WITAMINY Z GÓR GórWit

(531) 05.07.21, 06.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 dżem imbirowy, dżem jeżynowy, dżem 
śliwkowy, dżem z rabarbaru, dżemy, dżemy i marmolady 
owocowe, dżemy malinowe, dżemy owocowe, dżemy tru-
skawkowe, kompot żurawinowy, marmolada, marmolada 
pomarańczowo-imbirowa, marmolady owocowe, owoce 
gotowane, pasta z owoców tłoczonych, przecier jabłkowy, 
borówki, przetworzone, cytryny, przetworzone, czarne po-
rzeczki, przetworzone, czereśnie, przetworzone, gotowane 
owoce, miąższ owoców, owoce glazurowane, owoce kon-
serwowane, owoce konserwowane w słoikach, owoce kon-
serwowane w plasterkach, w słoikach, owoce przetworzone, 
owoce w plasterkach, konserwowe, owoce w puszkach, po-
krojone owoce, przeciery owocowe, przecier jabłkowy, prze-
twory owocowe [dżemy], przetworzone jabłka, przetworzo-
ne brzoskwinie, przetworzone morele, rabarbar w syropie, 
soki owocowe do gotowania, suszone owoce, 30 syrop klo-
nowy, syrop smakowy, syrop spożywczy, syropy glukozowe 
spożywcze, syrop z melasy do celów kulinarnych, syropy 
smakowe, syropy i melasa, 32 napoje bezalkoholowe zawie-
rające soki owocowe, sorbety [napoje], sorbety w postaci 
napojów, poncz owocowy, bezalkoholowy, napoje na ba-
zie owoców lub warzyw, koktajle [bezalkoholowe napoje 
owocowe], koktajle owocowe, bezalkoholowe, napoje bez-
alkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, soki, kon-

centraty soków owocowych, napoje owocowe i soki owoco-
we, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, napoje 
z soku pomarańczowego, napoje z soku winogronowego, 
bezalkoholowe, napoje zawierające głównie soki owoco-
we, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe 
nektary, bezalkoholowe, skoncentrowane soki owocowe, sok 
grejpfrutowy, skondensowany sok z wędzonych śliwek, sok 
pomarańczowy, sok winogronowy, sok z arbuza, sok z czar-
nej porzeczki, sok z granatów, sok z guawy, sok z mango, 
sok z melona, sok żurawinowy, soki aloesowe, soki owoco-
we do użytku jako napoje, zagęszczony pomarańczowy sok 
owocowy, napoje owocowe, mieszane soki owocowe.

(210) 484550 (220) 2018 04 07
(731) KAŹMIERCZAK MICHAŁ, Mysłowice
(540) DUNGEON FORGE

(531) 13.03.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry planszowe.

(210) 484563 (220) 2018 04 09
(731) PAJĄKOWSKI TOMASZ NEW ENTERTAINMENT, 

Bydgoszcz
(540) QuizShow kreatywna zabawa !

(531) 25.01.05, 26.13.25, 26.04.02, 26.04.04, 26.01.01, 
26.01.06, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 41 organizowanie konkursów [edukacja lub roz-
rywka], usługi rozrywkowe.

(210) 484570 (220) 2018 04 09
(731) MAREK GRZEGORZ, NOWAKOWSKA-MAREK ANITA 

MULTITEXTIL SPÓŁKA CYWILNA, Izabelin B
(540) ON FERRON POLISH MAN PRODUCTION

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.21, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obu-
wie, nakrycia głowy.
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(210) 484573 (220) 2018 04 09
(731) ATTIS BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) A

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpie- 
czenia.

(210) 484575 (220) 2018 04 09
(731) RACZKOWSKI PARUCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa
(540) SZKOŁA MISTRZÓW PRAWA PRACY
(510), (511) 9 oprogramowanie edukacyjne, publikacje 
elektroniczne do pobrania, publikacje elektroniczne zare-
jestrowane na nośnikach danych, 16 publikacje i materiały 
drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 41 usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, edukacja prawna, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, konferencji, sympozjów i seminariów, 
usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, 
publikowanie książek, periodyków, czasopism i tekstów in-
nych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line.

(210) 484593 (220) 2018 04 09
(731) SIEKLUCKI TOMASZ GRZEGORZ, Nowy Dwór Gdański
(540) TomTi

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 nauka gry na pianinie, imprezy taneczne, 
świadczenie usług w zakresie karaoke, komponowanie mu-
zyki dla osób trzecich, koncerty muzyczne na żywo, rozryw-
ka z udziałem muzyki, świadczenie usług rozrywkowych dla 
dzieci, nagrywanie muzyki.

(210) 484599 (220) 2018 04 09
(731) SIEKLUCKI TOMASZ GRZEGORZ, Nowy Dwór Gdański
(540) 

(531) 26.01.16, 26.11.03, 26.11.08, 29.01.01
(510), (511) 41 nauka gry na pianinie, imprezy taneczne, 
świadczenie usług w zakresie karaoke, komponowanie mu-
zyki dla osób trzecich, koncerty muzyczne na żywo, rozryw-
ka z udziałem muzyki, świadczenie usług rozrywkowych dla 
dzieci, nagrywanie muzyki.

(210) 484618 (220) 2018 04 09
(731) EUROPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Korczyna

(540) EUROPEL

(531) 29.01.12, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, instalacyj-
ne, elektroinstalacyjne, 40 obróbka materiałów, obróbka płyt 
HPL (termoutwardzalnych laminatów), frezowanie, wiercenie 
otworów na zamówienie.

(210) 484632 (220) 2018 04 10
 (310) 4404784 (320) 2017 11 15 (330) FR
(731) VIOOH Limited, Londyn, GB
(540) VIOOH
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe oraz bazy 
danych do automatycznego pomiaru oglądalności me-
diów, programy komputerowe do przetwarzania danych 
do prezentacji cyfrowych i audiowizualnych, oprogramo-
wanie do promowania i reklamy dla osób trzecich na po-
wierzchniach reklamowych, mianowicie wyświetlaczach, 
ekranach, terminalach interaktywnych, słupach ogłosze-
niowych, przystankach autobusowych, oprogramowanie 
do zbierania, analizowania i przetwarzania informacji ryn-
kowych, oprogramowanie komputerowe do ulepszania 
możliwości audiowizualnych aplikacji multimedialnych, 
mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów 
nieruchomych i ruchomych, oprogramowanie do handlu 
elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywa-
nie elektronicznych transakcji biznesowych m pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, cyfrowe wyświetla-
cze reklam, cyfrowe wyświetlacze informacyjne, 35 usługi 
w zakresie reklamy online, skomputeryzowane przetwarza-
nie danych oraz bazy danych związane z reklamą, uaktual-
nianie informacji reklamowych w komputerowych bazach 
danych, promowanie towarów i usług osób trzecich na po-
wierzchniach reklamowych, usługi reklamowe dla osób 
trzecich, wynajem czasu reklamowego we wszelkich nośni-
kach komunikacji, rozpowszechnianie reklam, rozwieszanie 
ogłoszeń reklamowych, usługi zarządzania reklamą, organi-
zacja imprez w celach reklamowych, sponsorowanie imprez 
medialnych i reklamowych, analiza i badania rynku w zakre-
sie reakcji i odzewu na reklamy, usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe związane z dostarczaniem zawarto-
ści do pobrania za pośrednictwem sieci komputerowych 
lub telekomunikacyjnych, zautomatyzowane usługi aukcyj-
ne do kupowania przestrzeni mediowej, 36 dostarczanie 
prognoz finansowych związanych ze sprzedażą przestrzeni 
reklamowej, zwłaszcza na podstawie informacji o odbior-
cach tej przestrzeni, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi 
w zakresie wyświetlaczy elektronicznych, usługi telekomu-
nikacyjne, mianowicie zapewnianie dostępu do globalnej 
sieci komputerowej, transmisja kampanii reklamowych 
za pośrednictwem sieci światłowodowej, sieci komputero-
wych, telefonów, radia, Internetu i satelity, wymiana i trans-
misja informacji, wiadomości, danych, dźwięku i obrazów 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej w celu 
rozpowszechniania kampanii reklamowych, dostarczanie 
online elektronicznych publikacji do pobrania, zapewnia-
nie dostępu do treści portali internetowych, zapewnianie 
dostępu do baz danych w związku z zakupem i sprzedażą 
przestrzeni reklamowej, 41 publikowanie treści cyfrowych 
i elektronicznych, mianowicie obrazów, danych audio i wi-
deo do pobrania za pośrednictwem strony internetowej, 
dostarczanie publikacji elektronicznych online oraz za po-
średnictwem mediów cyfrowych, 42 tymczasowe dostar-
czanie oprogramowania komercyjnego, nie do pobrania 



Nr  ZT25/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 49

a także oprogramowania do zarządzania bazami danych 
i analizowania danych finansowych oraz do tworzenia ra-
portów, nie do pobrania, tymczasowe dostarczane aplika-
cji nie do pobrania umożliwiających udostępniającym tre-
ści śledzenie treści multimedialnych oraz umożliwiających 
dostęp do sieci chmury oraz używanie jej, opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, programowanie oraz 
usługi wdrożeniowe, usługi komputerowej analizy danych, 
projektowanie, tworzenie i programowanie stron interne-
towych, zarządzanie projektami w zakresie technologii in-
formacyjnej, projektowanie specyfikacji komputerowych, 
projektowanie platform internetowych do handlu elektro-
nicznego, dostarczanie online oprogramowania nie do po-
brania do śledzenia, zarządzania oraz optymalizacji kampa-
nii reklamowych i promocyjnych oraz kalkulowania stopy 
zwrotu z inwestycji w nie.

(210) 484637 (220) 2018 04 10
(731) ŚWIERCZEWSKI MICHAŁ X-KOM, Kłomnice
(540) X-KOM PRO

(531) 27.05.01, 24.17.05, 24.17.25
(510), (511) 9 alkoholomierze, anteny, aplikacje komputero-
we do pobrania, baterie elektryczne, czytniki [sprzęt do prze-
twarzania danych], czytniki książek cyfrowych, diody świe-
cące [LED], elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami 
zdalnego sterowania, elektroniczne pióra [ekranopisy], etui 
na smartfony, folie ochronne dostosowane do smartfonów, 
futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, głośniki, ka-
ble elektryczne, kable koncentryczne, kable światłowodowe, 
kamery wideo, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (mono-
pody ręczne), klawiatury komputerowe, ładowarki do baterii, 
mikrofony, myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje 
na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadaj-
niki sygnałów elektronicznych, paski do telefonów komór-
kowych, podkładki pod myszy komputerowe, pokrowce 
do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, 
przenośne odtwarzacze multimedialne, sprzęt komputero-
wy, sprzęt peryferyjny do komputerów, statywy do apara-
tów fotograficznych, torby do noszenia komputerów, wagi 
analizujące masę ciała, wyzwalacze migawki [fotografia], 
zegarki inteligentne, zestawy do korzystania z telefonu bez 
użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 
komputery, tablety, komputery przenośne [laptopy], kompu-
tery przenośne [notebooki], rysiki komputerowe, uchwyty 
do mocowania przystosowane do komputerów, uchwyty 
do mocowania przystosowane do monitorów komputero-
wych, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych 
bez użycia rąk, uchwyty na tablety przystosowane do użytku 
w samochodach, uchwyty na deskę rozdzielczą do urządzeń 
nawigacyjnych, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony 
komórkowe, uchwyty do kamer montowanych do kasków, 
uchwyty ścienne dla monitorów telewizyjnych, uchwyty 
przystosowane do telefonów komórkowych, uchwyty sa-
mochodowe do telefonów, uchwyty do aparatów fotogra-
ficznych, uchwyty do głośników, huby USB, komputerowe 
koncentratory sieciowe, obudowy ochronne do dysków 
komputerowych, obudowy przystosowane do komputerów, 
baterie do ponownego ładowania, banki energii, podkładki 
chłodzące do komputerów przenośnych, 20 podstawki pod 
laptopy, fotele, meble komputerowe.

(210) 484642 (220) 2018 04 10
(731) STASICZEK MAGDALENA, WIKTOREK ROMAN  

SW-TECH SPÓŁKA CYWILNA, Chorzów
(540) LP

(531) 26.01.02, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], programy komputerowe nagrane, 38 komu-
nikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łącz-
ność poprzez terminale komputerowe, poczta elektronicz-
na, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych, usługi związane z elektronicz-
nymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], zapew-
nianie dostępu do baz danych, 42 wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, udostępnienie wyszukiwarek 
internetowych, przechowywanie danych elektronicznych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 484645 (220) 2018 04 10
(731) STASICZEK MAGDALENA, WIKTOREK ROMAN  

SW-TECH SPÓŁKA CYWILNA, Chorzów
(540) LOKO PARRY

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], programy komputerowe nagrane, 38 komu-
nikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łącz-
ność poprzez terminale komputerowe, poczta elektronicz-
na, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych, usługi związane z elektronicz-
nymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], zapew-
nianie dostępu do baz danych, 42 wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, udostępnienie wyszukiwarek 
internetowych, przechowywanie danych elektronicznych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 484651 (220) 2018 04 10
(731) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA 

CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) YONELLE NANODISC PHARMA COMPLEX
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki 
destylowane do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji urody, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawie-
rające kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne wspoma-
gające odchudzanie, koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
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 termalne, wody kosme-
tyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, 
środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depi-
lacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające 
ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do hi-
gieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpie-
li, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki 
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kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dez-
odoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki 
kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do użytku kosme-
tycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, masecz-
ki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki 
do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki 
na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki zwężające 
pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do pielęgnacji skó-
ry, maseczki do pielęgnacji skóry rąk, maseczki do pielęgna-
cji skóry stóp, 5 kosmetyki lecznicze, kremy lecznicze, kremy 
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do stosowania na noc 
[lecznicze], nasączone płatki lecznicze, produkty i preparaty 
lecznicze do pielęgnacji skóry, emulsje do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 
pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, preparaty 
medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów, 
żeli, oliwek i balsamów do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry 
suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowy-
mi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, 
skóry z problemami łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży 
lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty 
dla skóry atopowej, sole do kąpieli do celów medycznych, 
kąpiele lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skóry, peelingi 
[preparaty] do użytku medycznego, środki do higieny intym-
nej dla kobiet, lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [leczni-
cze], toniki do celów medycznych, sole mineralne do kąpieli, 
terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty 
do dezynfekcji rąk, komórki rekonstytuowane do zabiegów 
medycznych w zakresie pielęgnacji skóry, 35 usługi sprzeda-
ży, reklamy i dostarczanie informacji dotyczących towarów 
takich jak: środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki desty-
lowane do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pie-
lęgnacji urody, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji urody, 
kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne wspomagające 
odchudzanie, koncentraty nawilżające [kosmetyki], 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 termalne, wody kosmetycz-
ne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki 
do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, la-
kiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje 
kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochro-
nę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny 
ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosme-
tyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, 
antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetycz-
ne, maski do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], 
maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do wło-
sów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy, 
maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, 
maseczki do ciała w kremie, maseczki zwężające pory sto-
sowane jako kosmetyki, maseczki do pielęgnacji skóry, 
maseczki do pielęgnacji skóry rąk, maseczki do pielęgna-
cji skóry stóp, kosmetyki lecznicze, kremy lecznicze, kremy 
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do stosowania na noc 
[lecznicze], nasączone płatki lecznicze, produkty i preparaty 
lecznicze do pielęgnacji skóry, emulsje do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 
pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, preparaty 
medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów, 
żeli, oliwek i balsamów do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry 
suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowy-

mi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, 
skóry z problemami łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży 
lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty 
dla skóry atopowej, sole do kąpieli do celów medycznych, 
kąpiele lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skóry, peelingi 
[preparaty] do użytku medycznego, środki do higieny intym-
nej dla kobiet, lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [leczni-
cze], toniki do celów medycznych, sole mineralne do kąpieli, 
terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty 
do dezynfekcji rąk, komórki rekonstytuowane do zabiegów 
medycznych w zakresie pielęgnacji skóry.

(210) 484659 (220) 2018 04 11
(731) ITALIAN PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DeCoro

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, czyszczenie (preparaty do -), kosmetyki, ściereczki nasą-
czane detergentami, do czyszczenia, toaletowe (produkty -), 
16 papier higieniczny, papier toaletowy, ręczniki do twarzy 
papierowe, ręczniki papierowe, chusteczki do nosa [papiero-
we], serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe.

(210) 484665 (220) 2018 04 11
(731) STEFAŃCZYK TOMASZ POLORTO, Częstochowa
(540) A-ligner ortodoncja cyfrowa

(531) 27.05.01, 26.02.01, 26.03.23, 26.11.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, 10 prowadniki jako 
przyrządy ortodontyczne, retainery jako przyrządy orto-
dontyczne, transfery jako przyrządy ortodontyczne, apa-
raty jako przyrządy ortodontyczne, nakładki ortodoncji, 
44 stomatologia.

(210) 484712 (220) 2018 04 11
(731) PILIPCZUK PIOTR, Dwórzno
(540) ICC INTERNATIONAL COACHING COMMUNITY

(531) 01.17.02, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 9 publikacje w formie elektronicznej do pobra-
nia, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, 41 organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych.
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(210) 484715 (220) 2018 04 11
(731) MALCZEWSKI PIOTR PARTZ, Łódź
(540) KAWA i STRAWA

(531) 05.07.01, 11.01.01, 11.01.02, 11.01.04, 11.03.04, 02.01.01, 
02.01.30, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01

(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, chleb, biszkopty, cia-
sta, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, posiłki gotowe, 
kanapki, przekąski składające się z produktów zbożowych, 
przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, 
przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski składające 
się głównie z makaronu, przekąski składające się głównie 
z chleba, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, 
przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane 
z mąki kukurydzianej, przekąski w postaci ciast owocowych, 
przekąski na bazie muesli, przekąski na bazie tortilli, bagietki 
z nadzieniem, bułki z nadzieniem, ciasta [słodkie lub słone], 
kanapki, kanapki tostowe opiekane, naleśniki, quiche [tarty], 
tortille, tarty solone, tosty francuskie, 43 obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), organizowanie przyjęć, bary, bary szybkiej obsłu-
gi [snack-bary], oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, 
przygotowywanie posiłków i napojów, prowadzenie lokali 
gastronomicznych, restauracje samoobsługowe, snack-bary, 
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach wystawienniczych, usługi barowe, 
usługi kateringowe, usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restau-
racyjne, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi 
snack-barów, kawiarnie, kafeterie.

(210) 484737 (220) 2018 04 12
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK 

SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) STELLO

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, dzbanki, karafki.

(210) 484738 (220) 2018 04 12
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK 

SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) SENIA

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 20 meble tapicerowane.

(210) 484792 (220) 2018 04 13
(731) ALEKSANDER PACZEK, WIKTOR ROSTKOWSKI BLUZUP 

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) BLUZ UP WWW.BLUZUP.COM

(531) 09.05.10, 09.05.15, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 25 bluzy z haftem, bluzy z nadrukiem, kurtki blu-
zy, bluzy sportowe, bluzy polarowe, bluzy dresowe.

(210) 484794 (220) 2018 04 13
(731) SADECKI KRZYSZTOF, Londyn, GB
(540) INNERBUILDING
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport.

(210) 484796 (220) 2018 04 13
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) SORAYA TOTAL COLLAGEN INNOWACJA! COLLAGEN 

XVIII ARCHITECT

(531) 26.02.07, 26.02.12, 26.03.04, 26.03.23, 26.04.01, 
26.04.02, 26.13.25, 27.03.01, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 1 substancje chemiczne, produkty chemiczne 
i surowce do produkcji kosmetyków, kosmetyków leczni-
czych i preparatów farmaceutycznych, 3 produkty kosme-
tyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, 
balsamy do celów kosmetycznych, mleczka do celów kosme-
tycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycz-
nych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, 
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do ce-
lów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby 
perfumeryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, 
odżywki i środki do pielęgnacji włosów, pomady do celów 
kosmetycznych, środki do czyszczenia zębów, środki kosme-
tyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic 
nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne i prepa-
raty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsło-
necznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki 
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upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, 
produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, 5 produkty kosmetyczne do celów leczniczych, 
mydła lecznicze, oleje lecznicze, kąpiele lecznicze, preparaty 
terapeutyczne do kąpieli, błota i borowiny do kąpieli, błota 
i borowiny do celów leczniczych, sole do kąpieli mineral-
nych, preparaty farmaceutyczne, lotony do celów farmaceu-
tycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi.

(210) 484797 (220) 2018 04 13
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) SORAYA OCHRONA MIKROBIOMU beauty biotic 

RÓWNOWAGA PIĘKNA

(531) 05.13.25, 05.05.20, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.02.03, 
26.02.07, 26.13.25, 27.03.01, 27.05.01

(510), (511) 1 substancje chemiczne, produkty chemiczne 
i surowce do produkcji kosmetyków, kosmetyków leczni-
czych i preparatów farmaceutycznych, 3 produkty kosme-
tyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, 
balsamy do celów kosmetycznych, mleczka do celów kosme-
tycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycz-
nych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, 
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do ce-
lów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby 
perfumeryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, 
odżywki i środki do pielęgnacji włosów, pomady do celów 
kosmetycznych: środki do czyszczenia zębów, środki kosme-
tyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic 
nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne i prepa-
raty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsło-
necznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki 
upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, 
produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, 5 produkty kosmetyczne do celów leczniczych, 
mydła lecznicze, oleje lecznicze, kąpiele lecznicze, preparaty 
terapeutyczne do kąpieli, błota i borowiny do kąpieli, błota 
i borowiny do celów leczniczych, sole do kąpieli mineral-
nych, preparaty farmaceutyczne, lotony do celów farmaceu-
tycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi.

(210) 484819 (220) 2018 04 13
(731) OBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) OBRE
(510), (511) 42 usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
energetyki, usługi laboratoryjne, badania i testy inżynieryj-
ne, badania materiałowe, badania naukowe i przemysłowe, 
badanie jakości produktów, doradztwo techniczne i tech-
nologiczne, prace inżynieryjne, profesjonalne doradztwo 
dotyczące technologii, projektowanie techniczne, przepro-

wadzanie badań jakościowych, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii, usługi naukowe i technologiczne, usługi diagno-
styki i ekspertyz w zakresie aparatów i urządzeń wysokiego 
napięcia, doradztwo techniczne w zakresie aparatów i urzą-
dzeń wysokiego napięcia, ekspertyzy w zakresie technologii, 
badania w dziedzinie energii, prowadzenie badań i opraco-
wywanie projektów technicznych związanych z wykorzysty-
waniem naturalnych źródeł energii, projektowanie aparatów 
i urządzeń wysokiego napięcia na zamówienie.

(210) 484959 (220) 2018 04 17
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 484961 (220) 2018 04 17
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 484974 (220) 2018 04 17
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 484975 (220) 2018 04 17
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 484995 (220) 2018 04 17
(731) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) MOJE SIGA-SIGA
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, usłu-
gi w zakresie design-managementu, usługi agencji reklamo-
wych, usługi promocyjne dotyczące działalności gospodar-
czej, usługi w zakresie kształtowania wizerunku, identyfikacji 
i usługi promocyjne, usługi rekrutacji designerów, artystów, 
twórców, usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu 
kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi w zakresie pro-
mowania towarów i usług osób trzecich, usługi doradcze 
w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami 
franchisingowymi, doradztwo w zakresie organizowania 
i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie 
organizacji promocji sprzedaży, usługi w zakresie rozpo-
wszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi 
marketingowe, usługi w zakresie wynajmowania powierzch-
ni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie 
organizowania wystaw oraz pokazów w celach handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie dekoracji 
wystaw i witryn pomieszczeń - m. in. sklepów, galerii, biur, 
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usługi w zakresie informacji handlowej i informacji o działal-
ności gospodarczej, usługi sprzedaży następujących towa-
rów: odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów jubilerskich, 
artykułów optycznych, zegarów i zegarków, wyrobów zegar-
mistrzowskich, artykułów informatycznie-komputerowych, 
urządzeń oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wy-
robów papierniczych i piśmienniczych, wyrobów tekstyl-
nych, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, arty-
kułów dekoracyjnych, gadżetów reklamowych, artykułów 
sportowych, gier i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia 
wnętrz, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym 
i zewnętrznym powierzchni oraz urządzeniem i wyposaże-
niem domu, artykułów wyposażenia łazienek, szkła i por-
celany, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem 
i majsterkowaniem, artykułów spożywczych, 39 organizacja 
podróży oraz wycieczek turystycznych, usługi świadczone 
przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystycz-
ne, usługi biur podróży i biur wycieczkowych, usługi plano-
wania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże 
i wycieczki, czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, 
powietrznych i wodnych, usługi w zakresie zapewniania in-
formacji turystycznych oraz dotyczących podróży, obsługa 
bagaży pasażerów, obsługa naziemna pasażerów, usługi 
transportowe, pilotaż, pakiety turystyczne, wynajem sprzętu 
do nurkowania rekreacyjnego, doradztwo w dziedzinie po-
dróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych.

(210) 484996 (220) 2018 04 25
(731) EXTRADOM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) iDesigner

(531) 26.13.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, reklama, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie w za-
kresie zamówień handlowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zapewnie-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, 42 oprogramowanie projektów technicznych, 
oprogramowanie jako usługa, projektowanie budowlane, 
projektowanie dekoracji wnętrz, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, usługi architektonicz-
ne, usługi doradcze w zakresie technologii, usługi inżynier-
skie, usługi konsultacyjne dotyczące architektury.

(210) 484999 (220) 2018 04 17
(731) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) STREFA CZASOWA SIGA-SIGA
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, usłu-
gi w zakresie design-managementu, usługi agencji reklamo-
wych, usługi promocyjne dotyczące działalności gospodar-
czej, usługi w zakresie kształtowania wizerunku, identyfikacji 
i usługi promocyjne, usługi rekrutacji designerów, artystów, 

twórców, usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu 
kontaktów zawodowo - biznesowych, usługi w zakresie pro-
mowania towarów i usług osób trzecich, usługi doradcze 
w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami 
franchisingowymi, doradztwo w zakresie organizowania 
i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie 
organizacji promocji sprzedaży, usługi w zakresie rozpo-
wszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi 
marketingowe, usługi w zakresie wynajmowania powierzch-
ni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie 
organizowania wystaw oraz pokazów w celach handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie dekoracji 
wystaw i witryn pomieszczeń - m. in. sklepów, galerii, biur, 
usługi w zakresie informacji handlowej i informacji o działal-
ności gospodarczej, usługi sprzedaży następujących towa-
rów: odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów jubilerskich, 
artykułów optycznych, zegarów i zegarków, wyrobów zegar-
mistrzowskich, artykułów informatycznie-komputerowych, 
urządzeń oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wy-
robów papierniczych i piśmienniczych, wyrobów tekstyl-
nych, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, arty-
kułów dekoracyjnych, gadżetów reklamowych, artykułów 
sportowych, gier i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia 
wnętrz, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym 
i zewnętrznym powierzchni oraz urządzeniem i wyposaże-
niem domu, artykułów wyposażenia łazienek, szkła i por-
celany, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem 
i majsterkowaniem, artykułów spożywczych, 39 organizacja 
podróży oraz wycieczek turystycznych, usługi świadczone 
przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystycz-
ne, usługi biur podróży i biur wycieczkowych, usługi plano-
wania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże 
i wycieczki, czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, 
powietrznych i wodnych, usługi w zakresie zapewniania in-
formacji turystycznych oraz dotyczących podróży, obsługa 
bagaży pasażerów, obsługa naziemna pasażerów, usługi 
transportowe, pilotaż, pakiety turystyczne, wynajem sprzę-
tu do nurkowania rekreacyjnego, doradztwo w dziedzinie 
podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, 41 organi-
zacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, or-
ganizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, 
seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, 
podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozryw-
kowych, organizowanie wystaw związanych z kulturą, tury-
styką lub edukacją, usługi w zakresie edukacji i nauczania, 
organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych 
i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów dydak-
tycznych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych 
w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydak-
tycznych, kursy językowe, publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, 
usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem 
umiejętności oraz kompetencji, organizowanie i realizacja 
spektakli, produkcja i organizowanie festiwali teatralnych, 
imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sporto-
wych lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, im-
prez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, orga-
nizowanie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, 
organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, orga-
nizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo 
w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów: teatralnych, 
muzycznych, filmowych, promocja twórców i różnych dzie-
dzin twórczości artystycznej poprzez: organizowanie im-
prez z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych, 
działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, 
usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, kompo-
zycje muzyczne, usługi galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe, 
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publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci kompu-
terowych, usługi salonów fitness i siłowni, usługi salonów 
gier, usługi sal kinowych, usługi administrowania, zarządza-
nia i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych, 
kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, usługi studiów 
nagrań, usługi studiów filmowych, produkcja i reprodukcja 
filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpowszech-
nianie, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi 
dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wy-
najmowanie modeli do pozowania artystom, usługi publi-
kowania fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne ujęte w tej 
klasie, świadczone również za pośrednictwem Internetu, 
obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem foto-
grafii, filmów i przeźroczy, wykonywanie fotokopii, wizualna 
rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki 
fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom trzecim uzy-
skania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym 
dostępu za pomocą środków elektronicznych, montaż pro-
gramów radiowych i telewizyjnych.

(210) 485002 (220) 2018 04 17
(731) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SIGA-SIGA
(510), (511) 9 płyty kompaktowe, DVD, magnetyczne, cy-
frowe i optyczne nośniki danych, programy komputerowe, 
komputery, sprzęt przetwarzający dane, wydawnictwa mul-
timedialne: oprogramowanie szkoleniowe i dydaktyczne, 
encyklopedie, leksykony, przewodniki, poradniki, czasopi-
sma, gry, karaoke, wideoklipy, 16 książki i inne publikacje, 
podręczniki, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), gazety i czasopisma, 
broszury, kalendarze, notatniki i notesy podręczne, zeszyty, 
zakładki do książek, plakaty, prospekty, przybory do pisa-
nia, skoroszyty na dokumenty, druki, drukowane materiały 
informacyjne, drukowane materiały reklamowe, magazyny, 
katalogi, ulotki, torby na zakupy z papieru, torby na zakupy 
z tworzyw sztucznych, 35 impresariat w działalności arty-
stycznej, usługi w zakresie design-managementu, usługi 
agencji reklamowych, usługi promocyjne dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, usługi w zakresie kształtowania wize-
runku, identyfikacji i usługi promocyjne, usługi rekrutacji de-
signerów, artystów, twórców, usługi pomocy/pośrednictwa 
w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, usłu-
gi w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, 
usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przed-
siębiorstwami franchisingowymi, doradztwo w zakresie or-
ganizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi 
w zakresie organizacji promocji sprzedaży, usługi w zakresie 
rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, 
usługi marketingowe, usługi w zakresie wynajmowania po-
wierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi 
w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów w celach 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie 
dekoracji wystaw i witryn pomieszczeń - m. in. sklepów, ga-
lerii, biur, usługi w zakresie informacji handlowej i informacji 
o działalności gospodarczej, usługi sprzedaży następujących 
towarów: odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów jubiler-
skich, artykułów optycznych, zegarów i zegarków, wyrobów 
zegarmistrzowskich, artykułów informatycznie-komputero-
wych, urządzeń oświetleniowych, artykułów wydawniczych, 
wyrobów papierniczych i piśmienniczych, wyrobów tekstyl-
nych, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, arty-
kułów dekoracyjnych, gadżetów reklamowych, artykułów 

sportowych, gier i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia 
wnętrz, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym 
i zewnętrznym powierzchni oraz urządzeniem i wyposaże-
niem domu, artykułów wyposażenia łazienek, szkła i por-
celany, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem 
i majsterkowaniem, artykułów spożywczych, 39 organizacja 
podróży oraz wycieczek turystycznych, usługi świadczone 
przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystycz-
ne, usługi biur podróży i biur wycieczkowych, usługi plano-
wania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże 
i wycieczki, czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, 
powietrznych i wodnych, usługi w zakresie zapewniania in-
formacji turystycznych oraz dotyczących podróży, obsługa 
bagaży pasażerów, obsługa naziemna pasażerów, usługi 
transportowe, pilotaż, pakiety turystyczne, wynajem sprzę-
tu do nurkowania rekreacyjnego, doradztwo w dziedzinie 
podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, 41 organi-
zacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, or-
ganizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, 
seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, 
podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozryw-
kowych, organizowanie wystaw związanych z kulturą, tury-
styką lub edukacją, usługi w zakresie edukacji i nauczania, 
organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych 
i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów dydak-
tycznych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych 
w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydak-
tycznych, kursy językowe, publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, 
usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem 
umiejętności oraz kompetencji, organizowanie i realizacja 
spektakli, produkcja i organizowanie festiwali teatralnych, 
imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sporto-
wych lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, im-
prez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, orga-
nizowanie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, 
organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, orga-
nizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo 
w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów: teatralnych, 
muzycznych, filmowych, promocja twórców i różnych dzie-
dzin twórczości artystycznej poprzez: organizowanie im-
prez z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych, 
działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, 
usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, kompo-
zycje muzyczne, usługi galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe, 
publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci kompu-
terowych, usługi salonów fitness i siłowni, usługi salonów 
gier, usługi sal kinowych, usługi administrowania, zarządza-
nia i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych, 
kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, usługi studiów 
nagrań, usługi studiów filmowych, produkcja i reprodukcja 
filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpowszech-
nianie, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi 
dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wy-
najmowanie modeli do pozowania artystom, usługi publi-
kowania fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne ujęte w tej 
klasie, świadczone również za pośrednictwem Internetu, 
obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem foto-
grafii, filmów i przeźroczy, wykonywanie fotokopii, wizualna 
rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki 
fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom trzecim uzy-
skania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym 
dostępu za pomocą środków elektronicznych, montaż pro-
gramów radiowych i telewizyjnych.
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(210) 485005 (220) 2018 04 18
(731) SZAFRANIEC MACIEJ SZAFRAN, Sosnowiec
(540) a to dobre !

(531) 26.02.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 przetwory owocowe: przetwory warzywne, 
koncentraty pomidorowe, przeciery pomidorowe, przeciery 
ogórkowe, przeciery warzywne, przeciery owocowe, ogór-
ki kiszone, ogórki konserwowane, pikle ogórkowe, papryka 
konsen^/owana, sałatki warzywne, surówki warzywne, jaja, 
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy 
i nasiona roślin stryczkowych), ryby, owoce morza i mięczaki, 
oleje i tłuszcze, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i pro-
dukty z jaj, galaretki, konfitury, powidła, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i warzywne, algi do żywności dla ludzi, alo-
es spożywczy, batoniki na bazie owoców i orzechów, bato-
ny na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie 
orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów, 
pasty rybne i z owoców morza, produkty serowarskie, de-
sery wykonane z produktów mlecznych, dipy, zupy i wy-
wary, ekstrakty mięsne, buliony, gotowe dania składające 
się głównie z mięsa, gotowe dama z mięsa, desery owoco-
we, ekstrakty do zup, gotowe posiłki składające się głównie 
z owoców morza, kiełbaski wegetariańskie, koncentraty zup, 
kostki do zup, mieszanki do zup, mrożone, gotowe posiłki 
składające się głównie z warzyw, mrożone pakowane przy-
stawki składające się głównie z owoców morza i ryb, potrawy 
mięsne gotowane, przekąski na bazie mięsa, przekąski na ba-
zie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na ba-
zie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, 
przekąski ziemniaczane, przetwory do zup jarzynowych, 
tofu, soja [przetworzona], sałatki gotowe, zupy w puszkach, 
zupy w proszku, zupy (składniki do sporządzania -), zupy, 
zapiekanki [żywność], jogurt, koktaile lodowe, kefir [napój 
mleczny], koktajle mleczne, napoje na bazie mleka, napoje 
na.bazie jogurtu, oleje jadalne, tłuszcze jadalne, konserwy, 
marynaty, mieszanki warzywne, mieszanki owoców i orze-
chów, oliwki [przetworzone], nasiona przetworzone, orzechy 
jadalne, owoce konserwowane, owoce przetworzone, sałatki 
owocowe, rodzynki, śliwki suszone, sułtanki, suszone grzyby 
jadalne, sałatki warzywne, kawior, anchois, ryby przetworzo-
ne, potrawy rybne, pasta rybna, ryby suszone, ryby wędzone, 
żywność przygotowywana z ryb, wędliny, potrawy gotowe 
głównie na bazie mięsa, potrawy gotowe głównie na bazie 
ryb, potrawy gotowe głównie na bazie przetworzonych wa-
rzyw i owoców, potrawy gotowe głównie na bazie mleka 
i produktów mlecznych, przekąski z owoców, przygotowane 
ślimaki, desery mleczne i owocowe, zapiekanki, zagęszczo-
ne sosy pomidorowe, sosy (dipy), gotowe potrawy na bazie 
mięsa, ryb, owoców morza lub warzyw, przekąski i dodatki 
z ziemniaków, zupy i składniki do przyrządzania zup, masło, 
śmietana, oliwa, gotowe potrawy, dania i przekąski głównie 
na bazie mięsa, gotowe potrawy, dania i przekąski głównie 
na bazie ryb, gotowe potrawy, dania i przekąski głównie 
na bazie przetworzonych warzyw i owoców, gotowe potra-
wy, dania i przekąski głównie na bazie mleka i produktów 

mlecznych, dziczyzna, ryby: drób, mięso i wędliny, warzy-
wa mrożone, warzywa konserwowane, warzywa suszone, 
warzywa gotowane, suszone owoce, mrożone owoce, go-
towane owoce, mleko, mięso, ryby. drób, dziczyzna, konser-
wowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
syropy i melasa, syropy stołowe, syropy spożywcze, syropy 
smakowe, 30 chrzan, sosy chirzanowe, przygotowany chi-
rzan (przyprawa), chrzan (sos przyprawowy), ćwikła, ćwikła 
z chrzanem, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
żelki: batony czekoladowe, batony zbożowe, sól, musztarda, 
ocet, sosy[przyprawy], przyprawy, lód, dania gotowe i wy-
trawne przekąski, a mianowicie przekąski na bazie ziaren, 
zbóż, mąki i sezamu, krakersy, kluski, knedle, naleśniki, potra-
wy na bazie makaronu, ryżu i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki, 
pizza, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby 
cukiernicze, czekolada, desery, cukry, naturalne słodziki, 
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, skrobia i wyroby z tych towarów, 
przetworzone ziarna, przetworzone ziarna zbóż do pokar-
mów spożywanych przez ludzi, ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
preparaty do pieczenia i drożdże, ciasto dopieczenia, goto-
wania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, 
drożdże i zaczyny, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, 
makarony, zagęszczacze naturalne do gotowania żywności, 
preparaty zbożowe, pikantne sosy, czatnej i pasty, aromaty 
do ciast, aromaty do żywności, mieszanki przypraw: mary-
naty, kremy czekoladowe, koncentraty warzywne stosowane 
jako przyprawy, produkty na bazie czekolady, polewy do lo-
dów, sosy, zioła suszone, desery lodowe, mrożone mleczne 
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone, aromaty 
kawowe, czekolada, czekolada pitna, czekoladki, ekstrakty 
czekoladowe, wyroby z kakao, syrop czekoladowy, chipsy-
[produkty zbożowe), chrupki zbożowe, hot dogi (gotowe), 
gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, lasagne, 
placki, przekąski składające się z produktów zbożowych, 
przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, 
sushi, tortille, spody do pizzy, wyroby czekoladowe, słodycze, 
wyroby cukiernicze, wyroby ciastkarskie, pieczywo owoco-
we, chrupiące pieczywo, pieczywa chrupkie, mąka, chleb, 
ciasto na wypieki, wyroby cukiernicze, cukier, miód, mela-
sa, proszek do pieczenia, drożdże, przekąski składające się 
głównie z mąki i produktów zbożowych, pieczywo, lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, batoniki zbożowe 
będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie czekola-
dy będące zamiennikami posiłków, batony gotowe do spo-
życia na bazie czekolady, żelki na bazie gotowych owoców 
i warzyw, 32 syropy do wyrobu napojów, napoje owocowe 
i soki owocowe, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe 
ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, 
esencje do produkcji napojów, lemoniady (syropy do -), kon-
centraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty 
do sporządzania napojów bezalkoholowych, likiery (prepara-
ty do sporządzania - ), moszcz konserwowany, niesfermento-
wany, pastylki do napojów gazowanych, proszki do produk-
cji napojów bezalkoholowych, syropy do napojów, słodkie 
napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, wyciągi 
do sporządzania napojów, piwo i produkty piwowarskie, 
drinki na bazie piwa, imitacja piwa, kwas chlebowy [napoje 
bezalkoholowe], napoje na bazie piwa.
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(210) 485009 (220) 2018 04 18
(731) IQ MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe i in-
westycyjne, inwestycje kapitałowe, transfer kapitałowy, do-
konywanie transakcji finansowych.

(210) 485012 (220) 2018 04 18
(731) IQ MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe i in-
westycyjne, inwestycje kapitałowe, transfer kapitałowy, do-
konywanie transakcji finansowych.

(210) 485019 (220) 2018 04 18
(731) SZAREK BOGDAN SKANDO, Warszawa
(540) Wileńska Clinic
(510), (511) 44 kosmetyka, kosmetologia, salony piękności, 
medycyna estetyczna, uroda.

(210) 485028 (220) 2018 04 18
(731) ANDRUSZCZAK A., WIECZOREK M. 

ESTHETICKOMPLEKS SPÓŁKA CYWILNA,  
Gorzów Wlkp.

(540) esthetickompleks

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, usługi polegają-
ce na gromadzeniu i udostępnianiu klientom kosmetyków, 
środków perfumeryjnych, środków do pielęgnacji włosów 
i paznokci różnych firm w celu ich obejrzenia, zapoznania 
się z ich właściwościami i nabycia, usługi: dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnych, 
zarządzanie siecią punktów usługowych, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów pozwalających nabywcy 
wygodnie je oglądać i kupować w salonach i na stronach 
internetowych: produktów kosmetycznych oraz środków 
do pielęgnacji, stylizacji i koloryzacji włosów oraz produktów 
kosmetycznych oraz środków do pielęgnacji twarzy i cia-
ła, 38 rozpowszechnianie informacji tekstowej i obrazowej 

za pomocą komputerów, 41 usługi w zakresie szkoleń ko-
smetologicznych, usługi organizowania - seminariów, konfe-
rencji, konkursów, publikowanie tekstów, organizacji wystaw 
edukacyjnych, koncertów, pokazów, spotkań, rozrywka, wy-
pożyczanie filmów, książek, nagrań, materiałów informacyj-
nych, 44 usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi 
kosmetyczne, usługi profesjonalnej konsultacji związane 
z kosmetyką i kosmetologią, usługi w zakresie prowadzenia 
salonów kosmetycznych, gabinetów odnowy biologicznej, 
zabiegi higieniczne i pielęgnacja urody, prowadzenie salo-
nów fryzjerskich i salonów piękności, usługi fryzjerskie i ko-
smetyczne, zabiegi pielęgnacji, koloryzacji, stylizacji włosów, 
strzyżenie i układanie włosów, przedłużanie i zagęszczanie 
włosów, wizaż, usługi medyczne, usługi w zakresie medy-
cyny estetycznej, masaże, pomoc z zakresu medycyny es-
tetycznej, zabiegi dermatologiczne, zabiegi odchudzające, 
fizjoterapia, fizykoterapia, depilacja, zamykanie naczyń, usu-
wanie zmarszczek, dermatochirurgia, implantacja włosów, 
porady kosmetyczne, usługi z zakresu pielęgnacji i higie-
ny ciała, usługi pielęgnacyjne twarzy, usługi pielęgnacyjne 
stóp, pedicure, usługi pielęgnacyjne dłoni, manicure, zabiegi 
pielęgnacyjne rzęs, usługi zagęszczania rzęs, usługi przedłu-
żania rzęs, usługi wizażu, usługi z zakresu makijażu, masaż, 
hydromasaż.

(210) 485070 (220) 2018 04 19
(731) TRZCIŃSKI TADEUSZ, Warszawa
(540) EXBREAKOUT
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku, płyty fonograficz-
ne, płyty DVD, CD, publikacje elektroniczne, 16 afisze, albu-
my, plakaty, fotografie, kalendarze, rysunki, artykuły papierni-
cze, 41 rozrywka, organizowanie spektakli, koncertów, usługi 
impresariów, usługi studia nagrań.

(210) 485075 (220) 2018 04 19
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Diured

(531) 02.09.25, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 leki, żywność i substancje dietetyczne do ce-
lów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły medyczne 
i weterynaryjne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farma-
ceutycznych, herbaty lecznicze.

(210) 485076 (220) 2018 04 19
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Diured
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(531) 02.09.25, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 leki, żywność i substancje dietetyczne do ce-
lów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły medyczne 
i weterynaryjne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farma-
ceutycznych, herbaty lecznicze.

(210) 485077 (220) 2018 04 19
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Diured

(531) 02.09.25, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 leki, żywność i substancje dietetyczne do ce-
lów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły medyczne 
i weterynaryjne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty 
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farma-
ceutycznych, herbaty lecznicze.

(210) 485094 (220) 2018 04 20
(731) FUNDACJA NA RZECZ POLSKIEJ MŁODZIEŻY  

IM. LUDWIKA RAJCHMANA, Warszawa
(540) KONFERENCJA MŁODYCH LIDERÓW

(531) 25.01.25, 26.05.08, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne zare-
jestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje elek-
troniczne do celów edukacyjnych, publikacje elektroniczne 
do celów szkoleniowych, 16 publikacje drukowane, publika-
cje edukacyjne, książki, periodyki, czasopisma, druki, mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe, 41 nauczanie, kształcenie, 
usługi szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, 
forów edukacyjnych z udziałem osób, informacja o edukacji, 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, publikacje multimedialne.

(210) 485188 (220) 2018 04 23
(731) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 4 SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) BOULEVARD & RESIDENCE Ustronie Morskie

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 sprzedaż i wynajem budowanych w syste-
mie deweloperskim obiektów mieszkalnych i użytkowych, 
obrót nieruchomościami i pośrednictwo w tym zakresie, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż 
najem i dzierżawa nieruchomości, doradztwo w sprawach 
inwestycyjnych, 43 hotele, motele, pensjonaty, biura zakwa-
terowania w hotelach, motelach i pensjonatach, rezerwacje 
kwater, wynajmowanie sal na posiedzenia, wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, prowadzenie domów tu-
rystycznych i wypoczynkowych, usługi pól namiotowych, 
udostępnianie terenu i urządzeń kempingowych, kawiarnie, 
restauracje, drink-bary.

(210) 485190 (220) 2018 04 23
(731) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 4 SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) BOULEVARD & RESIDENCE Ustronie Morskie

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 36 sprzedaż i wynajem budowanych w syste-
mie deweloperskim obiektów mieszkalnych i użytkowych, 
obrót nieruchomościami i pośrednictwo w tym zakresie, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż 
najem i dzierżawa nieruchomości, doradztwo w sprawach 
inwestycyjnych, 43 hotele, motele, pensjonaty, biura zakwa-
terowania w hotelach, motelach i pensjonatach, rezerwacje 
kwater, wynajmowanie sal na posiedzenia, wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, prowadzenie domów tu-
rystycznych i wypoczynkowych, usługi pól namiotowych, 
udostępnianie terenu i urządzeń kempingowych, kawiarnie, 
restauracje, drink-bary.

(210) 485193 (220) 2018 04 23
(731) POŻOGA RADOSŁAW ARP LEK, Staszów
(540) apteka osobista

(531) 24.13.25, 24.17.25, 26.05.04, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 lekarstwa, leki dla ludzi, suplementy żywnościo-
we, suplementy ziołowe, odżywcze suplementy diety, suple-
menty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, 35 zapewnianie 
wsparcia administracyjnego aptekom w zakresie zarządzania 
inwentarzem leków, zarządzanie programami i usługami re-
fundacyjnymi aptek, usługi reklamowe w zakresie produktów 
farmaceutycznych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-



58 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT25/2018

trzenia medycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z suplementami diety, usługi doradcze w zakresie reklamy 
dla franczyzobiorców, pomoc w komercjalizacji produktu 
w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w zarządzaniu 
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, usługi 
doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowa-
dzeniem franczyz, usługi świadczone przez franczyzodawcę, 
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemy-
słowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 44 sporzą-
dzanie receptur w aptekach, przygotowywanie i wydawanie 
lekarstw, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceu-
tów, udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania 
leków, usługi doradcze świadczone przez apteki.

(210) 485210 (220) 2018 04 24
(731) BYJOS PAWEŁ, Grodków
(540) BSC BUSINESS SUPPORT CENTER

(531) 26.01.18, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 sprzątanie nieruchomości, sprzątanie po-
mieszczeń biurowych, sprzątanie terenów publicznych, 
41 nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu 
i technologii informacyjnej, organizowanie i prowadzenie 
konferencji na temat biznesu i handlu, usługi szkoleniowe 
dla biznesu, 44 opieka pielęgniarska, domowa opieka pielę-
gniarska, opieka medyczna i zdrowotna.

(210) 485211 (220) 2018 04 24
(731) SZYMKIEWICZ TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO HANDLOWE TOM AUTO, Opole
(540) SENSO

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 czujniki parkowania, zestawy samochodowe 
czujników parkowania, 11 żarówki, żarówki do pojazdów, ża-
rówki xenonowe do pojazdów, zestawy xenonowe, żarówki 
halogenowe do pojazdów, samochodowe lampy dzienne, 
oprawy i żarówki LED, diody LED, 12 części dla pojazdów słu-
żących do poruszania się na lądzie, powietrzu, wodzie, części 
samochodowe i akcesoria samochodowe zawarte w klasie 
12, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwalające na-
bywcy na swobodne oglądanie i kupowanie poprzez sklep 
i hurtownię internetową oraz pośrednictwo handlowe pole-
gające na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Internetu, na zlecenie telefo-
niczne takich towarów jak: czujniki samochodowe, żarówki 
samochodowe, wszystkich części do pojazdów, usługi admi-
nistrowania działalnością handlową.

(210) 485212 (220) 2018 04 24
(731) BYJOS PAWEŁ, Grodków
(540) KOMANDOS

(531) 18.05.08, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 alarmowe systemy bezpieczeństwa (inne niż 
do pojazdów], holograficzne urządzenia zabezpieczające, 
urządzenia zabezpieczające i ochronne, urządzenia za-
bezpieczające do przetwarzania sygnałów dźwiękowych, 
elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabez-
pieczające, elektryczne urządzenia alarmowe zabezpiecza-
jące przed kradzieżą [inne niż do pojazdów], elektroniczne 
alarmy antywłamaniowe, alarmy i urządzenia ostrzegaw-
cze, sieci telekomunikacyjne, okablowanie sieciowe, serwe-
ry sieciowe, zasilacze sieciowe, adaptery sieciowe, routery 
sieciowe, płyty sieciowe, filtry sieciowe, sieci komputerowe, 
sieci do transmisji danych, oprogramowanie komputerowe 
do zarządzania sieciami lokalnymi, oprogramowanie steru-
jące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, oprogra-
mowanie komunikacyjne do łączenia użytkowników sieci 
komputerowych, urządzenia telekomunikacyjne do użytku 
wraz z sieciami komórkowymi, 45 konwojowanie osób, 
wartości i mienia, ochrona fizyczna, kontrola bezpieczeń-
stwa osób i mienia, ochrona imprez masowych, monito-
ring obiektów i obszarów, usługi ochrony osobistej, usługi 
ochroniarskie, usługi doradztwa w zakresie bezpieczeń-
stwa, usługi kontroli bagaży dla celów bezpieczeństwa, 
dozór nocny, eskorta.

(210) 485213 (220) 2018 04 24
(731) Sales & Product Solutions, Inc., Northbrook, US
(540) miss spa

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 lakier do paznokci, lakier bazowy do paznok-
ci, lakier wykończeniowy do paznokci, produkty i akcesoria 
do kąpieli i pielęgnacji ciała, w szczególności ciepłe i zim-
ne kompresy wielokrotnego użytku do oczu do celów ko-
smetycznych i pielęgnacji, kosmetyki, płatki kosmetyczne, 
płyny kąpielowe, perełki kąpielowe, żele kąpielowe, balsa-
my kąpielowe, nielecznicze sole kąpielowe, mydła do rąk, 
balsamy do ciała, kremy do pielęgnacji skóry, kryształy 
kąpielowe [sole do kąpieli], płyny do mycia ciała, spraye 
do ciała, krem kąpielowy, zasypka do kąpieli, pianka pod 
prysznic i do kąpieli, żel pod prysznic, nielecznicze pre-
paraty kąpielowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, w szczególności mgiełka do ciała, mydła do rąk, bal-
sam do rąk, peeling do stóp, nieleczniczy balsam do stóp, 
nielecznicze preparaty do moczenia stóp, masło do ciała, 
masło shea, kamienie pumeksowe do użytku osobistego, 
peelingi do ciała, 8 przybory do manicure, w szczególności 
patyczki do manicure z drzewa pomarańczowego, przy-
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bory do manicure, w szczególności pilniki do paznokci, 
obcinacze do paznokci, popychacze do skórek, przycinar-
ki do skórek, polerki do paznokci, pęsety, nożyczki do pa-
znokci i skórek, zestawy do manicure, przybory do pe-
dicure, w szczególności pilniki do paznokci, obcinacze 
do paznokci, popychacze do skórek, przycinarki do skórek, 
pęsety, nożyczki do paznokci i skórek, zestawy do pedicure, 
18 kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, 21 osobiste 
dozowniki na tabletki lub kapsułki do użytku domowego, 
szczotki do włosów, nieelektryczne szczoteczki do zębów, 
szczotki kosmetyczne, puszki do pudru, gąbki do twarzy 
do nakładania makijażu, uniwersalne pojemniki na szczotki 
sprzedawane bez zawartości, podstawki pod lusterka toale-
towe, szczotki i gąbki do kąpieli, szczotki do paznokci, myjki 
złuszczające do stóp i myjki do peelingu ciała, ręczne środki 
do czyszczenia kosmetyków, w szczególności chusteczki 
i gąbki z włókniny, akcesoria podróżne, w szczególności 
mydelniczki. słoiczki do kremów, butelki do dozowania my-
dła i uchwyty na szczoteczki do zębów, separatory pianko-
we do pedicure, 24 ściereczki kąpielowe, rękawice kąpielo-
we i pasy kąpielowe, 25 bawełniane rękawiczki do użytku 
po zastosowaniu balsamów nawilżających, bawełniane 
skarpetki do użytku po zastosowaniu balsamów nawilża-
jących, maski do spania, odzież, w szczególności płaszcze 
kąpielowe, narzutki.

(210) 485215 (220) 2018 04 24
(731) DADAN MACIEJ, Płońsk
(540) ferretti

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 7 odkurzacze, kotły (parowe), kuchenne urzą-
dzenia elektryczne, mieszalniki, podgrzewacze wody, spa-
warki elektryczne, kuchenki gazowe, 11 bojlery, urządzenia 
chłodnicze, grille, grzejniki elektryczne, klimatyzacja, kominki 
domowe, kotły grzewcze, kabiny prysznicowe, urządzenia 
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne, gazowe, ogrzewanie 
(urządzenia elektryczne), wanny łazienkowe.

(210) 485218 (220) 2018 04 24
(731) SZAPIŃSKI MAREK, Zielona Góra
(540) Vancooler centrum regeneracji chłodnic

(531) 15.07.01, 26.03.01, 26.07.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 chłodnice do silników, 17 przewody giętkie 
do chłodnic.

(210) 485262 (220) 2018 04 24
(731) AWIM INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik

(540) awim INWEST

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 budownictwo.

(210) 485264 (220) 2018 04 24
(731) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) działalność.pl

(531) 26.01.01, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urzą-
dzeń mobilnych, 35 promowanie działalności gospodarczej, 
doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, 36 usłu-
gi bankowe, bankowość online, doradztwo w sprawach 
finansowych.

(210) 485294 (220) 2018 04 24
(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) green light
(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii 
słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z energii wia-
tru, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 9 kable 
koncentryczne, kable telekomunikacyjne, kable telefonicz-
ne, kable światłowodowe, kable optyczne, kable USB, kable 
połączeniowe, wiązki kablowe, aparatura do komunikacji 
sieciowej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elek-
tryczności, aparatura i urządzenia do regulowania elektrycz-
ności, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu ener-
gii elektrycznej, aparatura kontrolna do zarządzania siecią, 
aplikacje komputerowe do sterowania pojazdami, aplikacje 
komputerowe do sterowania automatycznym kierowaniem 
pojazdami, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje 
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami kompute-
rowymi do noszenia na sobie, baterie litowe, bezpieczniki 
elektryczne, elektryczne regulatory ładowania, elektryczne 
urządzenia pomiarowe, elektryczne wyłączniki automa-
tyczne, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogra-
mowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, urządzenia 
komputerowe do zdalnego odczytu mierników, urządze-
nia komputerowe do magazynowania danych, urządze-
nia komunikacyjne dla pojazdów, urządzenia pomiarowe 
elektryczne, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenie 
nadawczo-odbiorcze, aparatura i urządzenia do przekształ-
cania energii elektrycznej, urządzenia do regulacji energii, 
urządzenia do regulacji energii elektrycznej, serwery kom-
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puterowe, serwery intranetowe, serwery internetowe, ser-
wery sieciowe, serwery w chmurze, oprogramowanie ste-
rujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, czujniki 
elektroniczne, elektroniczne czujniki pomiarowe, regulatory 
energii, regulatory energii elektrycznej, światłowody, łącz-
niki światłowodowe, panele światłowodowe, urządzenia 
sterujące oświetleniem, urządzenia do zdalnego sterowania 
oświetleniem, 11 oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie elek-
tryczne, lampy LED, żarówki oświetleniowe LED, urządzenia 
oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe LED, instalacje 
oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], 
urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolumine-
scencyjnych [LED], oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogro-
dy, krajobrazy], instalacje oświetleniowe, elektryczne instala-
cje oświetleniowe, światłowodowe instalacje oświetleniowe, 
urządzenia i instalacje oświetleniowe, 38 przekazywanie 
informacji i danych za pośrednictwem usług online i Inter-
netu, telekomunikacja informacyjna (w tym strony interne-
towe), wiadomości elektroniczne, przekierowanie wszelkie-
go rodzaju wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie 
wiadomości internetowych], przesyłanie informacji drogą 
online, przesyłanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie 
wiadomości, dostarczanie wiadomości drogą elektronicz-
ną, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, komunikacja 
pomiędzy komputerami, zapewnianie dostępu do baz da-
nych online, zapewnianie dostępu do komputerowych baz 
danych, zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach 
komputerowych, dostarczanie informacji komunikacyjnych, 
udzielanie dostępu do globalnej komputerowej sieci infor-
macyjnej wielu użytkownikom, przekazywanie informacji 
i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, udo-
stępnianie online elektronicznych tablic informacyjnych 
w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami 
komputerów, dostarczanie informacji komunikacyjnych, 
elektroniczna wymiana danych, elektroniczne przesyłanie 
wiadomości błyskawicznych i danych, elektroniczne przesy-
łanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez 
światową sieć komputerową, elektroniczne przesyłanie pli-
ków, elektryczna transmisja danych w ramach światowej 
sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym w ramach Inter-
netu, komunikacja przez sieci elektroniczne, przekazywanie 
informacji za pomocą środków elektronicznych, przekazy-
wanie informacji i danych za pośrednictwem usług online 
i Internetu, przesyłanie danych za pośrednictwem środków 
elektronicznych, wzajemna komunikacja komputerowa, 
zapewnianie elektronicznych łączy danych, komunikacja 
przez sieci światłowodowe, 42 chmura obliczeniowa, udo-
stępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez 
chmury obliczeniowe, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowa-
nie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze oblicze-
niowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowa-
nie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczenio-
wej, usługi w zakresie technologii informacyjnych, integracja 
oprogramowania komputerowego, ulepszanie oprogramo-
wania komputerowego, pisanie oprogramowania kompute-
rowego, tworzenie stron elektronicznych, przechowywanie 
danych elektronicznych, badania dotyczące bezpieczeństwa 
elektrycznego, usługi przechowywania elektronicznego 
w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyj-
nego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użyt-
kowania sieci do przetwarzania w chmurze, projektowanie 

i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzy-
skiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie 
na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów telefonicz-
nych, systemów telewizji kablowej i światłowodów, opraco-
wywanie systemów do zarządzania energią i prądem, analizy 
technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię 
i prąd osób trzecich, doradztwo związane z usługami tech-
nologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię.

(210) 485298 (220) 2018 04 24
(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) smart future
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe do usług prze-
twarzania w chmurze, urządzenia do zdalnego sterowania, 
urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania, 
elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia 
kontrolno-sterujące, urządzenia do przetwarzania informa-
cji, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, dane zapisane 
elektronicznie, komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów 
komórkowych, oprogramowanie do integracji segmentów 
kontroli, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, oprogramowanie komputerowe do pobrania, prze-
znaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogra-
mowanie komputerowe do obsługi pojazdów, programy 
komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojaz-
dów, czujniki elektroniczne, elektroniczne czujniki pomiaro-
we, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, czujniki ciepła, czujni-
ki ciepła [termostaty], czujniki ciśnienia, czujniki do określania 
położenia, czujniki do określania prędkości, czujniki dymu, 
czujniki elektryczne, czujniki temperatury, czujniki wilgotno-
ści, detektory drgań, elektroniczne elementy składowe, elek-
tryczne urządzenia telekomunikacyjne, instalacje alarmowe, 
monitorujące urządzenia kontrolne [elektryczne], monito-
rujące urządzenia [elektryczne], monitorujące urządzenia 
bezpieczeństwa [elektryczne], adaptery, analizatory energii 
elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elek-
tryczności, aparatura i urządzenia do regulowania elek-
tryczności, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu 
energii elektrycznej, aparatura kontrolna [energia elektrycz-
na, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje kompu-
terowe nawigacji audio-wideo do samochodu, kompute-
rowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], 
oprogramowanie firmowe, oprogramowanie do przesyłania 
wiadomości on-line, urządzenia do monitorowania, 19 beto-
nowe ściany oporowe, bloczki betonowe, bloczki budow-
lane zawierające materiały izolacyjne, bloczki ogniotrwałe, 
niemetalowe, bloki ścienne (niemetalowe -), bloki szklane 
do budownictwa, boazeria ścienna wykonana z materia-
łów niemetalowych, boazerie z materiałów niemetalowych 
do użytku w budownictwie, budowlane (drewno -), budow-
lane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucz-
nymi i włóknem szklanym, budowle drewniane, budowle 
przenośne niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, 
ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płyt-
ki na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany 
zewnętrzne, części z materiałów drewnopodobnych, da-
chówki, nie z metalu, dachówki kamienne, deski budowlane 
wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, deski z mate-
riałów niemetalowych do użytku w budownictwie, domy 
z prefabrykatów [zestawy do montażu], domy z prefabryka-
tów z drewna [zestawy do montażu], drewno budowlane, 



Nr  ZT25/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 61

elementy ze szkła do szklenia, elementy dystansowe będące 
elementami budowlanymi wykonane z cementu wzmoc-
nionego włóknami, 36 administrowanie nieruchomościami, 
biuro wynajmu mieszkań, doradztwo w dziedzinie zakupu 
nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, do-
starczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa 
budynków, dzierżawa domów, dzierżawa gruntu, dzierża-
wa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa biur, 
dzierżawa pomieszczeń sklepowych, nabywanie gruntów 
przeznaczonych do dzierżawy, organizacja najmu nierucho-
mości handlowych, organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, organi-
zowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji do-
tyczących nieruchomości, udzielanie informacji związanych 
z wynajmem budynków, usługi doradcze dotyczące wła-
sności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny 
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, zarzą-
dzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie nieruchomo-
ściami, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie gruntami, 
zarządzanie domami, zarządzanie budynkami, wynajmo-
wanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem nieruchomości, 
wycena i zarządzanie nieruchomościami, usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usłu-
gi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli miesz-
kaniowych, 37 budowa i naprawa magazynów, budowa 
nieruchomości komercyjnych, budowanie nieruchomości, 
budownictwo, informacja budowlana, remont nierucho-
mości, udzielanie informacji budowlanych, wypożyczanie 
maszyn budowlanych, zarządzanie projektami budowlany-
mi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu 
inwestycji w zakresie konstruowania budynków, budowa 
nieruchomości [budownictwo], budowa domów, budo-
wa sklepów, budowa budynków na zamówienie, naprawa 
budynków, odnawianie budynków, budowanie domów, 
konsultacje budowlane, budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, budowa bloków mieszkalnych, budowa 
obiektów medycznych, budowa obiektów publicznych, bu-
dowa nieruchomości komercyjnych, usługi doradztwa bu-
dowlanego, konstruowanie budynków mieszkalnych i han-
dlowych, przygotowanie terenu [budownictwo], instalacja 
sprzętu do automatyki budynkowej, 42 chmura obliczenio-
wa, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych 
poprzez chmury obliczeniowe, doradztwo w zakresie sieci 
i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, pro-
gramowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwa-
nia dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze 
obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania 
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, progra-
mowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania 
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze 
obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, 
usługi w zakresie technologii informacyjnych, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, 
administrowanie prawami użytkowników w sieciach kom-
puterowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania 
komputerowego, badania dotyczące przetwarzania danych, 
doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem 
programów komputerowych, doradztwo związane z opro-
gramowaniem do systemów komunikacyjnych, instalacja 
i aktualizacja programów do przetwarzania danych, ko-
dowanie kart magnetycznych, opracowywanie i testowa-
nie oprogramowania, programowanie oprogramowania 
do zarządzania energią, programowanie oprogramowania 

do elektronicznego przetwarzania danych [EDP], progra-
mowanie oprogramowania do importowania danych i za-
rządzania nimi, projektowanie systemów informatycznych 
związanych z finansami, projektowanie systemów informa-
tycznych dotyczących zarządzania, projektowanie urządzeń 
do przetwarzania danych, przechowywanie danych online, 
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kom-
puterowego, udostępnianie wirtualnych systemów kompu-
terowych poprzez chmury obliczeniowe, udzielanie informa-
cji w zakresie technologii informacyjnej, usługi informacyjne 
w zakresie technologii informacyjnej, zarządzanie projektami 
w zakresie technologii informacyjnych, zdalne administro-
wanie serwerem.

(210) 485304 (220) 2018 04 24
(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) smart euro
(510), (511) 19 betonowe ściany oporowe, bloczki beto-
nowe, bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, 
bloczki ogniotrwałe, niemetalowe, bloki ścienne (nieme-
talowe -), bloki szklane do budownictwa, boazeria ścienna 
wykonana z materiałów niemetalowych, boazerie z materia-
łów niemetalowych do użytku w budownictwie, budowlane 
(drewno -), budowlane materiały betonowe umacniane two-
rzywami sztucznymi i włóknem szklanym, budowle drew-
niane, budowle przenośne niemetalowe, budynki przenośne 
niemetalowe, ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne, ce-
ramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki 
na ściany zewnętrzne, części z materiałów drewnopodob-
nych, dachówki, nie z metalu, dachówki kamienne, deski bu-
dowlane wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, deski 
z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, 
domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], domy z prefa-
brykatów z drewna [zestawy do montażu], drewno budow-
lane, elementy ze szkła do szklenia, elementy dystansowe 
będące elementami budowlanymi wykonane z cementu 
wzmocnionego włóknami, 36 administrowanie nierucho-
mościami, biuro wynajmu mieszkań, doradztwo w dziedzi-
nie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nierucho-
mości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
dzierżawa budynków, dzierżawa domów, dzierżawa gruntu, 
dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa 
biur, dzierżawa pomieszczeń sklepowych, nabywanie grun-
tów przeznaczonych do dzierżawy, organizacja najmu nie-
ruchomości handlowych, organizowanie umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informa-
cji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji zwią-
zanych z wynajmem budynków, usługi doradcze dotyczące 
własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny 
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, zarzą-
dzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie nieruchomo-
ściami, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie gruntami, 
zarządzanie domami, zarządzanie budynkami, wynajmo-
wanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem nieruchomości, 
wycena i zarządzanie nieruchomościami, usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usłu-
gi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli miesz-
kaniowych, 37 budowa i naprawa magazynów, budowa 
nieruchomości komercyjnych, budowanie nieruchomości, 
budownictwo, informacja budowlana, remont nierucho-
mości, udzielanie informacji budowlanych, wypożyczanie 
maszyn budowlanych, zarządzanie projektami budowlany-
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mi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu 
inwestycji w zakresie konstruowania budynków, budowa 
nieruchomości [budownictwo], budowa domów, budowa 
sklepów, budowa budynków na zamówienie, naprawa bu-
dynków, odnawianie budynków, budowanie domów, konsul-
tacje budowlane, budowa budynków mieszkalnych i komer-
cyjnych, budowa bloków mieszkalnych, budowa obiektów 
medycznych, budowa obiektów publicznych, budowa nie-
ruchomości komercyjnych, usługi doradztwa budowlane-
go, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, 
przygotowanie terenu [budownictwo], instalacja sprzętu 
do automatyki budynkowej, 42 chmura obliczeniowa, udo-
stępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez 
chmury obliczeniowe, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowa-
nie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze oblicze-
niowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowa-
nie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczenio-
wej, usługi w zakresie technologii informacyjnych, integracja 
oprogramowania komputerowego, ulepszanie oprogramo-
wania komputerowego, pisanie oprogramowania kompute-
rowego, tworzenie stron elektronicznych, przechowywanie 
danych elektronicznych, badania dotyczące bezpieczeństwa 
elektrycznego, usługi przechowywania elektronicznego 
w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyj-
nego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użyt-
kowania sieci do przetwarzania w chmurze, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzy-
skiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej.

(210) 485307 (220) 2018 04 24
(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) green hub
(510), (511) 9 przetwarzania danych, zamki elektroniczne 
obsługiwane kartą, terminale do elektronicznego przetwa-
rzania, płatności kartami kredytowymi, oprogramowanie 
umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji kar-
tami kredytowymi, systemy identyfikacji biometrycznej, 
kodowane karty identyfikacyjne, urządzenia do identyfikacji 
biometrycznej, kodowane karty lojalnościowe, karty wie-
lofunkcyjne dla usług finansowych, karty kodowane stoso-
wane do elektronicznego transferu transakcji finansowych, 
karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, nośniki do da-
nych, adaptery, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy 
bezpieczeństwa, aparatura do odczytywania kart, aparatu-
ra i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura 
i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura i urzą-
dzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, apa-
ratura kontrolna do zarządzania siecią, aplikacje do pobrania 
do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobra-
nia na smartfony, aplikacje komputerowe do sterowania 
pojazdami, aplikacje komputerowe do sterowania auto-
matycznym kierowaniem pojazdami, aplikacje komputero-
we do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania do użytku 
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, ba-
terie elektryczne do pojazdów, baterie litowe, bezpieczniki 

elektryczne, biochipy, czujniki, czujniki i detektory, czytniki 
kart, dane zapisane elektronicznie, elektroniczne bazy da-
nych, elektroniczne regulatory, elektroniczne systemy nawi-
gacyjne, elektryczne regulatory ładowania, elektryczne urzą-
dzenia pomiarowe, elektryczne wyłączniki automatyczne, 
oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie 
do zarządzania finansami, oprogramowanie do zarządzania 
przedsiębiorstwem, urządzenia komputerowe do zdalnego 
odczytu mierników, urządzenia komputerowe do magazy-
nowania danych, urządzenia komunikacyjne dla pojazdów, 
urządzenia pomiarowe elektryczne, urządzenia zdalnego 
sterowania, urządzenie nadawczo-odbiorcze, 38 przekazy-
wanie informacji i danych za pośrednictwem usług online 
i Internetu, przesyłanie informacji, telekomunikacja informa-
cyjna w tym strony internetowe, wiadomości elektroniczne, 
przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy 
internetowe- przesyłanie wiadomości internetowych, prze-
syłanie informacji drogą online, przesyłanie wiadomości, 
elektroniczne przesyłanie wiadomości, dostarczanie wia-
domości drogą elektroniczną, usługi przesyłania i odbioru 
wiadomości, komunikacja pomiędzy komputerami, zapew-
nianie dostępu do baz danych online, zapewnianie dostę-
pu do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu 
do baz danych w sieciach komputerowych, dostarczanie 
informacji komunikacyjnych, udzielanie dostępu do global-
nej komputerowej sieci informacyjnej wielu użytkownikom, 
przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług 
online i Internetu, udostępnianie online elektronicznych ta-
blic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomię-
dzy użytkownikami komputerów, dostarczanie informacji 
komunikacyjnych, elektroniczna wymiana danych, elektro-
niczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, 
elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficz-
nych i ilustracji przez światową sieć komputerową, elektro-
niczne przesyłanie plików, elektryczna transmisja danych 
w ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, 
w tym w ramach Internetu, komunikacja przez sieci elek-
troniczne, przekazywanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, przekazywanie informacji i danych za po-
średnictwem usług online i Internetu, przesyłanie danych 
za pośrednictwem środków elektronicznych, wzajemna ko-
munikacja komputerowa, zapewnianie elektronicznych łączy 
danych, 42 chmura obliczeniowa, udostępnianie wirtualnych 
środowisk komputerowych poprzez chmury obliczenio-
we, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowa-
nia operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania 
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego 
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarza-
nia w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramo-
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania 
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania komputerowe-
go do zarządzania łańcuchem dostaw, usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, aktualizacja oprogramowania 
komputerowego na rzecz osób trzecich, administrowanie 
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktu-
alizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, 
badania dotyczące przetwarzania danych, doradztwo zwią-
zane z projektowaniem i opracowywaniem programów 
komputerowych, doradztwo związane z oprogramowaniem 
do systemów komunikacyjnych, instalacja i aktualizacja pro-
gramów do przetwarzania danych, kodowanie kart magne-
tycznych, opracowywanie i testowanie oprogramowania, 
programowanie oprogramowania do zarządzania energią, 
programowanie oprogramowania do elektronicznego prze-
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twarzania danych [EPD], programowanie oprogramowania 
do importowania danych i zarządzania nimi, projektowanie 
systemów informatycznych związanych z finansami, pro-
jektowanie systemów informatycznych dotyczących zarzą-
dzania, projektowanie urządzeń do przetwarzania danych, 
przechowywanie danych online, rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, udostępnia-
nie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury 
obliczeniowe, udzielanie informacji w zakresie technologii 
informacyjnej, usługi informacyjne w zakresie technologii in-
formacyjnej, zarządzanie projektami w zakresie technologii 
informacyjnych, zdalne administrowanie serwerem.

(210) 485311 (220) 2018 04 24
(731) MEDICA SPÓŁKA JAWNA J. CHODACKI A. MISZTAL, 

Lubin
(540) FAST-MAŚĆ FAST-ŻEL FAST-KREM
(510), (511) 3 kremy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 5 ma-
ści do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty nutraceutyczne do celów 
terapeutycznych lub medycznych, żele lecznicze, 35 handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, sprzedaż detaliczna, hurtowa 
oraz za pomocą sieci komputerowej preparatów nutraceu-
tyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, środków 
farmaceutycznych, kosmetyków do pielęgnacji skóry.

(210) 485314 (220) 2018 04 24
(731) KRAWCZYSZYN-KOTWICA ANNA, Smolec
(540) EDU 4Kids

(531) 21.01.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 41 edukacja przedszkolna, zajęcia zorganizowa-
ne dla dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem spraw-
ności umysłowej dzieci.

(210) 485328 (220) 2018 04 25
(731) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) SECRET VOLCANO

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i ha-
zardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier kompute-
rowych, gry wideo w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry 
komputerowe w formie programów komputerowych zapi-
sanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, termi-
nale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier 
hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne, 
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] 
gry wideo i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, 

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

(210) 485344 (220) 2018 04 25
(731) WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) kuchnia MARCHÉ

(531) 10.03.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi świadczone przez franczyzodawcę, 
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw prze-
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, doradz-
two biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w opar-
ciu o umowę franczyzy, usługi świadczone lub związane 
z obsługą i franczyzą restauracji i innych przedsiębiorstw 
lub punktów obsługi związanych z dostarczaniem żywności 
i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, 45 licencjonowanie koncepcji franczyzowych, 
jako usługi prawne.

(210) 485346 (220) 2018 04 25
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) nasze Melodie

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegra-
fii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty 
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefonicz-
ne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory kom-
puterowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, 
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kre-
skowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki da-
nych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, 
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe 
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w for-
macie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze-
niowe, pamięci komputerowe, dystrybutory’ dysków kom-
puterowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy na-
świetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy kompute-
rowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magneto-
fonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalo-
nym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfi-
kujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, 
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, kompute-
ry przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygna-
łu telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, 
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lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony ta-
śmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe 
do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, 
modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, 
napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, moni-
tory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwię-
ku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalo-
ne, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarza-
cze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plote-
ry, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputero-
wych, programy komputerowe jako software ładowalny, 
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe 
pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup 
towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kana-
łów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji 
interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektro-
niczne w postaci modułów ładowalnych, skanery kompute-
rowe, software - oprogramowanie stałe dla komputerów 
nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, ste-
rowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe 
systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania 
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony prze-
nośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii 
komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów 
komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszon-
kowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, 
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru 
przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, 
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działają-
ce w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracu-
jące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i ob-
razu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia 
do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, 
kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony 
reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy 
zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interak-
tywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania 
programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje tele-
wizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania 
dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm ma-
gnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków 
optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością 
odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 
16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, alma-
nachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopi-
sma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emble-
maty, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, foto-
grafie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze 
z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościo-
we, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, 
komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie 
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, sza-
radami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wy-
dawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektonicz-
ne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litogra-
ficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje gra-
ficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżó-
wek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocz-
towe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicz-
nych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia 
do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii. dyktafony, dyski ma-
gnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kom-
paktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plika-
mi w formacie MP3. MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski 
obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, fil-

my animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery 
filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalo-
nym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfi-
kujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, 
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowa-
ne do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lune-
ty optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magne-
tyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy 
dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - 
programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, no-
tesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, od-
biorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt 
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, 
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, progra-
my komputerowe jako software ładowalny, programy kom-
puterowe nagrane, programy komputerowe pozwalające 
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów 
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfro-
wych, programy komputerowe do obsługi telewizji interak-
tywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne 
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, 
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, 
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego 
nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetycz-
ne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne 
działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefonicz-
ne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, 
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do mon-
tażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji 
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, sa-
telitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, 
przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii ko-
mórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w za-
kresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadaw-
cze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tabli-
ce ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wi-
deo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do od-
bioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder 
i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów tele-
wizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewi-
zyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane 
programy / audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe za-
pisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/fil-
mowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, pli-
ków w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania 
w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak: 
afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almana-
chy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, 
fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze 
z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościo-
we, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, 
komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie 
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, sza-
radami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wy-
dawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektonicz-
ne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, 
podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, 
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki 
związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eks-
portowo- importowej, usługi w zakresie badania opinii pu-
blicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii 
na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, bada-
nia rynku, badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy 
i magazynów ukazujących się w wersji papierowej i elektro-
nicznej, badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny mo-
del planowania magazynów i monitoringu sposobów kon-
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sumpcji magazynów, głównie w zakresie korzystania z tych 
magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania 
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), ofero-
wanie części powierzchni reklamowej w magazynach 
w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, kon-
strukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektyw-
ności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywa-
nia pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów 
w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźni-
ków zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, 
przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstruk-
cją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wia-
rygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, plano-
wanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie 
rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządza-
nie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania 
kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strate-
gii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie 
zmian w metodologii prowadzonych badań, badania prefe-
rencji konsumenckich, opracowywanie schematów badaw-
czych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: 
ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych perio-
dyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specja-
listyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, eksperty-
zy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarzą-
dzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokony-
wania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie do-
konywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, 
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, infor-
macja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji 
o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, 
pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekono-
micznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kom-
pilacja informacji w komputerowych bazach danych, syste-
matyzacja informacji w komputerowych bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputero-
wych bazach danych, sortowanie danych w bazach kompu-
terowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materia-
łów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, 
broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia 
prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi 
modeli / modelek do celów reklamowych i promowania 
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń rekla-
mowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy to-
warów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób 
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi 
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie ma-
teriałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania re-
klam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywa-
nia reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania 
reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowa-
nie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw 
sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tek-
stów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamo-

wych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audy-
cji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej 
Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbiera-
nia i rozpowszechniania informacji, usługi agencji praso-
wych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za po-
średnictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie 
komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, 
usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego 
i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów ra-
diowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów doku-
mentalnych. reportaż\ widowisk rozrywkowych, widowisk 
telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji 
z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpo-
wszechniania programów i informacji za pośrednictwem In-
ternetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie 
realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zle-
cenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki ko-
munikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy 
terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radio-
wej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, 
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie 
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustala-
niem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi 
w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do świato-
wej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, 
przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazo-
wej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania 
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizo-
wania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie 
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń 
telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyła-
nia informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefo-
nu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności tele-
fonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu 
telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku 
i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączno-
ści przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, 
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za po-
średnictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych 
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu 
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi do-
starczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp 
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewi-
zyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwal-
nych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicz-
nych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja 
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wy-
cieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, orga-
nizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie trans-
portu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształce-
nia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalne-
go środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, 
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie 
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, kon-
serwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi stu-
diów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi stu-
dia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowa-
nie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych 
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji 
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie 
książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tek-
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stów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycz-
nego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcz-
nych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie 
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicz-
nych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywko-
wych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połą-
czonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie 
spektakli, jako usługi impresariatów, produkcja programów 
rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie 
materiałów do programów telewizyjnych o charakterze re-
klamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekon-
kursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi 
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wy-
konywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materia-
łów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związa-
nych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji 
edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania sto-
sowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowi-
ska, obniżania zużycia czynników energetycznych, racjona-
lizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarza-
nych odpadów, popierania programów recyklingowych, 
podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także orga-
nizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie im-
prez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 
organizowanie akcji społecznych i prospołecznych obej-
mujących w szczególności: akcje informacyjne w zakresie 
krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdro-
wotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach progra-
mu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowot-
nych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów po-
trzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłasz-
cza podopiecznych domów pomocy społecznej, akcje 
społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla 
potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i or-
ganizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym świą-
teczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospołecz-
ne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat uzależnień 
od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cyber-
przestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, 
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy sys-
temów komputerowych, aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie systemów komputerowych, do-
radztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje 
oprogramowania komputerowego, programowanie kom-
puterowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci 
elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputero-
wego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektan-
tów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, 
opracowywanie projektów technicznych, przeprowadza-
nie badań naukowych w kierunku promowania świadomo-
ści publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego 
człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie 
raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za po-
średnictwem witryny internetowe.

(210) 485347 (220) 2018 04 25
(731) HRCGROUP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) RESTAURACJA AVANGARDA WARSZAWA

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 43 kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna 
i własnym zapleczem, produktami i transportem, restaura-
cje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi 
barowe, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na zebra-
nia, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypoży-
czanie urządzeń do gotowania.

(210) 485350 (220) 2018 04 25
(731) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa
(540) PGE Baltica
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej ener-
gii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw 
gazowych w systemie sieciowym, usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej paliw stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali, 
chemikaliów przemysłowych, pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działal-
nością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące 
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów, wspar-
cie w dziedzinie komercjalizacji produktów, zarządzanie 
projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], 
wprowadzanie na rynek nowych produktów, pozyskiwanie 
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospo-
darczą, usługi zarządzania danymi, nadzór nad działalnością 
gospodarczą, audyt przedsiębiorstw, zarządzanie dokumen-
tacją biznesową, śledzenie i monitorowanie zużycia energii 
na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań finan-
sowych, 37 usługi budowy, instalowania, serwisowania, na-
prawy i konserwacji w zakresie instalacji elektrycznych i cie-
płowniczych, usługi ślusarskie, usługi hydrauliczne, usługi 
szklarskie, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzew-
czego, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elek-
trycznych, usługi dekarskie, instalowanie, konserwowanie 
i naprawianie sprzętu komputerowego i urządzeń telekomu-
nikacyjnych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospo-
darstwa domowego i kuchennych, serwisowanie urządzeń 
AGD i RTV, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, 
39 dystrybucja energii elektrycznej, przechowywanie ener-
gii i paliw, dystrybucja paliw, usługi informacyjne i doradcze 
w związku z dystrybucją energii i paliw, wynajmowanie po-
jazdów i rowerów, 40 wytwarzanie energii, przetwarzanie 
paliw, recykling paliw, 41 usługi rozrywkowe, organizowanie 
zawodów sportowych, wynajmowanie stadionów i obiek-
tów sportowych, organizowanie targów związanych z kultu-
rą, rozrywką i edukacją.
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(210) 485356 (220) 2018 04 25
(731) HOTPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Obłaczkowo
(540) HOTPIN
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, urządzenia elektrycz-
ne i elektroniczne, urządzenia pomiarowe, sygnalizacyjne, 
kontrolne, kontrolno-sterujące, automatyka, automatyka 
przemysłowa, w tym - urządzenia i maszyny realizujące pro-
dukcje lub procesy przemysłowe: urządzenia do montażu 
i linie montażowe, urządzenia do transportu bliskiego, sys-
temy paletyzujące, linie pakujące, prasy, roboty, urządzenia 
kontrolno-pomiarowe zainstalowane na tych maszynach 
i urządzeniach (aparatura pomiarowa, w tym przyrządy 
pomiarowe (mierniki), czujniki, przetworniki, rejestratory), 
systemy wizyjne, urządzenia wykonawcze do tych maszyn 
i urządzeń: zawory, silniki, napędy, przepustnice, pompy 
dozujące i procesowe, urządzenia sterujące do tych ma-
szyn i urządzeń: sterowniki PLC, komputery przemysłowe, 
panele operatorskie, oprogramowanie do kontroli i wizu-
alizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych: opro-
gramowanie sterowników, HMI (panel sterowniczy/panel 
operatorski), system informatyczny nadzorujący przebieg 
procesu technologicznego lub produkcyjnego SCADA, roz-
proszony system sterowania DCS, systemy łączności: sieci 
przemysłowe, radiowo-modemowe, GPRS i jego następcy, 
35 sprzedaż detaliczna dla osób trzecich prowadzona przez 
domy sprzedaży wysyłkowej lub przez Internet, zwłaszcza 
sprzedaż artykułów elektrotechnicznych, automatyki prze-
mysłowej, sprzętu biurowego, materiałów eksploatacyj-
nych, drukarek, urządzeń peryferyjnych typu klawiatura 
komputera, monitor, mysz, skaner, napęd taśmowy, mikro-
fon, głośnik, aparat fotograficzny, dżojstik, kamera interne-
towa itp., prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, two-
rzenie i publikowanie tekstów sponsorowanych, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom, marketing, 
doradztwo i pośrednictwo handlowe, zwłaszcza w zakresie 
specjalistycznych prac inżynierskich, prace biurowe, usłu-
gi sekretarskie, obróbka i powielanie tekstów, maszynopi-
sanie, 42 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 
i oprogramowania komputerowego, konserwacja i napra-
wa sprzętu komputerowego, usługi komputerowe, usługi 
doradcze w zakresie technologii informatycznej.

(210) 485357 (220) 2018 04 25
(731) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) ZŁOTE ZBOŻA

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów me-
dycznych, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, pre-
paraty witaminowe, preparaty mineralne, napoje do celów 
leczniczych, 30 słodycze, kakao, czekolada, napoje na bazie 
kakao lub czekolady, 32 napoje i koncentraty napojów.

(210) 485385 (220) 2018 04 26
(731) ZATORSKI KRZYSZTOF FIRMA ZATORSKI, Sochaczew

(540) ZATORSKI

(531) 01.03.06, 01.03.16, 15.07.01, 15.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 części do maszyn budowlanych, 12 części i ak-
cesoria do pojazdów lądowych, 17 tworzywa sztuczne pół-
przetworzone, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów.

(210) 485387 (220) 2018 04 26
(731) JAN DZIURA-BARTKIEWICZ, GRZEGORZ BARTKIEWICZ 

PETROSTER SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) PETROSTER
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, dystrybutory 
paliw dla stacji benzynowych, zespoły stacji pomp, zawory, 
zawory paliwowe, pokrywy, jako części maszyn, instalacje 
do mycia pojazdów, maszyny elektromechaniczne dla prze-
mysłu chemicznego, reduktory ciśnienia jako części maszyn, 
regulatory ciśnienia jako części maszyn, separatory para-
-olej, czyli odolejacze pary, 9 elektroniczne systemy kontro-
lne, elektryczne urządzenia pomiarowe, wykrywacze, czyli 
detektory wycieków, zdalne, elektryczne lub elektroniczne 
stanowiska kontrolno - sterujące, przyrządy do pomiaru po-
ziomu paliwa, urządzenia do regulacji paliwa, mierniki ilości 
benzyny, alarmy pożarowe, analizatory powietrza, aparatu-
ra do kontrolowania temperatury, aparatura i przyrządy dla 
chemii, czujniki, w szczególności czujniki poziomu benzyny, 
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami 
przemysłowymi, interaktywne terminale z ekranami do-
tykowymi, programy sterujące komputerowe, przepływo-
mierze, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycz-
nych, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do pomiarów 
precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia 
testujące inne niż do celów medycznych, wskaźniki ciśnie-
nia jako rejestratory ciśnienia, wskaźniki ciśnienia w zawo-
rach, wykrywacze dymu, zawory elektromagnetyczne jako 
przełączniki elektromagnetyczne, zawory termostatyczne, 
11 zawory regulujące poziom w zbiornikach, urządzenia 
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, armatura 
bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, 
zawór, do rur i rurociągów, urządzenia do oczyszczania 
gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, pochodnie gazowe 
do użytku w rafineriach naftowych, instalacje do filtrowania 
powietrza, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub ga-
zowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura 
regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, 
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazo-
wych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów związanych 
z budową, zaopatrzeniem oraz utrzymaniem stacji ben-
zynowych, w szczególności osprzętu i urządzeń dla stacji, 
elektroniki pomiarowej i paliwa za pośrednictwem stacjo-
narnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 37 naprawa 
lub konserwacja sprzętu stacji paliw płynnych, udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu 
stacji benzynowych, usługi tankowania paliwa do pojazdów, 
serwisowanie rurociągów, stacje obsługi pojazdów, naprawy, 
konserwacja i tankowanie pojazdów, budowa infrastruktury, 
budowa instalacji do przechowywania ropy naftowej i gazu, 
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konserwacja instalacji przemysłowych, montaż instalacji 
przemysłowych, udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją przemysłowych instalacji i urządzeń che-
micznych, instalacja i naprawa rurociągów, instalacja, kon-
serwacja i naprawa maszyn, konserwacja i naprawa instalacji 
bezpieczeństwa, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpoża-
rowych, 40 usługi bioremediacyjne, obróbka metali, usługi 
spawalnicze, uzdatnianie wody jako oczy szczanie wody, 
oczyszczanie powietrza, odkażanie materiałów niebezpiecz-
nych, 42 analizy biologiczne, analizy laboratoryjne, analizy 
chemiczne, analiza bakteriologiczna, analiza biochemiczna, 
usługi laboratoryjne w zakresie analiz gleby, przemysłowe 
analizy i usługi badawcze, badania laboratoryjne, badania 
biochemiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, 
badania biotechnologiczne, badania bakteriologiczne, ba-
dania mikrobiologiczne, badania geofizyczne dla przemysłu 
naftowego, badania geofizyczne dla przemysłu gazowni-
czego, badania biotechnologiczne dotyczące przemysłu 
naftowego, badania z zakresu analizowania odpadów, usługi 
analizy i testowania dla przemysłu naftowego testowanie, 
analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfika-
cji, testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich do celów 
certyfikacji.

(210) 485388 (220) 2018 04 26
(731) HYDROBUDOWA-1 BETONIARNIA-LABORATORIUM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) HYDROBUDOWA-1

(531) 07.11.23, 07.11.25, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 beton, bloczki betonowe, płyty betonowe, 
budowlane elementy z betonu, 42 badania laboratoryjne 
materiałów budowlanych, ekspertyzy Inżynieryjne, kontrola 
jakości.

(210) 485389 (220) 2018 04 26
(731) PIEKARNIA LESZEK ULMAN SPÓŁKA JAWNA, 

Niepołomice
(540) PIEKARNIA ULMAN
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze i cukiernicze.

(210) 485393 (220) 2018 04 26
(731) SKAKANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) Skakanka

(531) 21.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie i kształcenie, w szczególności 
przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej poprzez rozwi-
janie uwagi, pamięci i koncentracji, 44 terapia zajęciowa, 
rehabilitacja.

(210) 485394 (220) 2018 04 26
(731) BAODING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) Meitela Classic Fashion

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie.

(210) 485409 (220) 2018 04 26
(731) GRODECKI ALEKSANDRA SILESIAN ABC, Gostyń
(540) ABC pets

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.06.03
(510), (511) 18 wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwie-
rząt, worki do karmienia zwierząt, wędzidła dla zwierząt, 
uprzęże dla zwierząt, ubranka dla zwierząt, smycze dla zwie-
rząt, przykrycia i okrycia dla zwierząt, odzież dla zwierząt, ob-
roże dla zwierząt, nosidełka dla zwierząt [torby], maski prze-
ciw muchom dla zwierząt, kokardy dla zwierząt domowych, 
koce dla zwierząt, getry dla zwierząt, elektroniczne obroże 
dla zwierząt domowych, ochraniacze dla psów przeciw za-
znaczaniu terenu, gryzaki ze skóry surowej dla psów, buty dla 
psów, 21 miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, mi-
ski dla zwierząt domowych, łopatki do usuwania nieczystości 
zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, klatki 
dla zwierząt domowych, grzebienie dla zwierząt, elektryczne 
szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, elektroniczne 
dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, terraria domo-
we dla zwierząt, szczotki dla zwierząt domowych, szczotecz-
ki do zębów dla zwierząt domowych, słoiki na przekąski dla 
zwierząt domowych, rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt 
domowych, pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania 
żywności dla zwierząt domowych, pojemniki stosowane 
w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla 
zwierząt domowych, pojemniki na żywność dla zwierząt do-
mowych, pojemniki na nieczystości dla zwierząt domowych, 
pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt domowych, 
podajniki karmy dla zwierząt uruchamiane przez zwierzęta, 
podajniki karmy dla małych zwierząt, plastikowe pojemniki 
do dozowania napojów dla zwierząt domowych, niemecha-
niczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przeno-
śnych dystrybutorów wody i płynów, naczynia na pokarm 
dla zwierząt domowych, kuwety dla kotów, filtry do stoso-
wania w kuwetach dla kotów, tace z tworzyw sztucznych 
do użytku jako kuwety dla kotów, karmniki dla ptaków, klatki 
dla ptaków, wanienki dla ptaków, obrączki dla ptaków, po-
jemniki na karmę dla ptaków, żerdzie dla ptaków trzymanych 
w klatkach, 28 maskotki, misie pluszowe, zabawki, zabawki 
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w kształcie zwierząt, zabawki i przedmioty do zabawy dla 
zwierząt domowych, zabawki dla zwierząt, zabawki dla pta-
ków, zabawki dla psów, zabawki dla kotów, repliki zwierząt 
jako zabawki, przytulanki w postaci zwierząt, gry, zabawki 
i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, sztuczne 
kości będące zabawkami dla psów, 31 artykuły jadalne do żu-
cia dla zwierząt, ciastka dla zwierząt, artykuły spożywcze dla 
zwierząt morskich, artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie 
mleka, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi 
z roślin, karmy i pasze dla zwierząt, karma dla zwierząt domo-
wych, karma dla ryb, karma dla ptaków, karma dla psów, kar-
ma dla kotów, jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne kości 
i kostki do żucia dla zwierząt domowych, mielone produkty 
spożywcze dla zwierząt, materiały na podściółkę dla zwie-
rząt, mączka dla zwierząt, lizawka (sól do lizania dla zwierząt), 
kości dla psów, napoje dla zwierząt, mleko w proszku dla 
szczeniąt, mleko w proszku dla kociąt, mleko do stosowania 
jako karma dla zwierząt, mieszanka paszowa dla zwierząt, 
papier do użytku jako podściółka dla zwierząt, papier pokry-
ty piaskiem do wyściełania dla zwierząt domowych, papier 
pokryty piaskiem do użytku w klatkach dla zwierząt, papier 
ścierny dla zwierząt domowych [ściółka], papier żwirowy 
do klatek dla ptaków, przysmaki dla psów [jadalne], przysma-
ki dla kotów [jadalne], piasek do kuwet dla kotów, podściółka 
dla zwierząt domowych, pokarm dla chomików, pokarm dla 
ptaków, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, 
pokarm dla zwierząt domowych, pokarmy puszkowane lub 
konserwowane dla zwierząt, preparaty spożywcze dla ko-
tów, preparaty spożywcze dla psów, preparaty spożywcze 
dla zwierząt, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie 
mleka, środki odżywcze [karma] dla ryb, ściółka dla zwierząt, 
żwirek dla kotów, wyściółka ścierna do kuwety dla kota, żyw-
ność dla ryb akwariowych, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgna-
cji dla zwierząt, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do produktów dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higie-
nicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i promocyjnych.

(210) 485410 (220) 2018 04 26
(731) DUBAJ MIROSŁAW JÓZEF, Przeworsk
(540) MERITS

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, ber-
mudy (szorty), bezrękawniki, bielizna, bluzki z krótkimi ręka-
wami, bluzy dresowe, bluzki, bluzy polarowe, bluzy sportowe, 
bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, bok-
serki, buty sportowe, buty zimowe, chinosy, dżinsy, eleganc-
kie spodnie, garnitury, grube płaszcze, kamizelki, koszule, 
koszule codzienne, koszule do garniturów, koszule eleganc-
kie, koszule hawajskie, koszule sportowe,koszule z długimi 
rękawami, koszule z kołnierzykiem, koszule z krótkimi ręka-
wami, koszule zapinane, koszulki bez rękawów, koszulki bez 
rękawów do biegania, koszulki polo, krawaty, koszulki z na-
drukami, krótkie spodnie, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki 

bluzy, kurtki [odzież], kurtki pikowane [odzież], marynarki 
od garniturów, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie 
i kamizelki, męskie płaszcze, obuwie, obuwie dla mężczyzn, 
odzież, odzież codzienna, odzież dżinsowa, odzież męska, 
damska i dziecięca, odzież narciarska, odzież wierzchnia dla 
mężczyzn, paski [odzież], paski skórzane [odzież], paski z ma-
teriału, podkoszulki, polary, półgolfy, skarpetki, spodenki, 
spodnie, spodnie dresowe, spodnie [nieformalne], spodnie 
od dresu, spodnie sportowe, spodnie sztruksowe, spodnie 
ze stretchu, swetry, swetry [odzież], szale, szorty [odzież], 
ubrania codzienne, 35 administrowanie działalnością go-
spodarczą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie sklepów detalicznych, usługi w zakresie wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi 
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usłu-
gi w zakresie programów lojalnościowych, usługi w zakresie 
reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie marketingu 
produktów, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi reklamowe 
za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej udostępniane on-line z kompu-
terowej bazy danych lub Internetu, udostępnianie on-line 
przewodników reklamowych zawierających towary i usługi 
osób trzecich prowadzących handel on-line w Internecie, or-
ganizowanie i prowadzenie aukcji, organizacja i prowadzenie 
prezentacji produktów, reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią.

(210) 485411 (220) 2018 04 26
(731) FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Foodio Concepts
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie 
tradycyjnym oraz poprzez Internet artykułów spożywczych 
przetworzonych i nieprzetworzonych, wyrobów gastrono-
micznych, usługi reklamy, promocji i marketingu oraz zbie-
ranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących zdrowej 
żywności, zdrowego odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu 
życia, w środkach masowego przekazu oraz z wykorzysta-
niem Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, dotyczących zdrowej 
żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, 
usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, 43 prowadzenie restauracji, kawiar-
ni, kantyn, pubów, barów, barów przekąskowych, barów 
szybkiej obsługi, bufetów, usługi gastronomiczne i caterin-
gowe, organizowanie przyjęć okolicznościowych, przygoto-
wywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce 
konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek, informacja gastronomiczna, informacja 
o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(210) 485413 (220) 2018 04 26
(731) FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Foodio concepts
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(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie 
tradycyjnym oraz poprzez Internet artykułów spożywczych 
przetworzonych i nieprzetworzonych, wyrobów gastrono-
micznych, usługi reklamy, promocji i marketingu oraz zbie-
ranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących zdrowej 
żywności, zdrowego odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu 
życia, w środkach masowego przekazu oraz z wykorzysta-
niem Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, dotyczących zdrowej 
żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, 
usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, 43 prowadzenie restauracji, kawiar-
ni, kantyn, pubów, barów, barów przekąskowych, barów 
szybkiej obsługi, bufetów, usługi gastronomiczne i caterin-
gowe, organizowanie przyjęć okolicznościowych, przygoto-
wywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce 
konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek, informacja gastronomiczna, informacja 
o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(210) 485418 (220) 2018 04 26
(731) KŁOSEK TOMASZ KWIATY WIOSNY, Chałupki
(540) Kwiaty Wiosny Tomasz Kłosek

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 31 kwiaty cięte, kwiaty naturalne, kwiaty, żywe 
kwiaty, żywe kwiaty naturalne, kwiaty doniczkowe, cebul-
ki kwiatowe, nasiona kwiatów, bulwocebule kwiatowe, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kwiatów, kwiatów donicz-
kowych, ciętych, cebulek kwiatowych.

(210) 485429 (220) 2018 04 27
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DandruMED
(510), (511) 3 szampon przeciwłupieżowy do włosów jako 
kosmetyk, 5 szampon przeciwłupieżowy do włosów jako 
preparat farmaceutyczny.

(210) 485430 (220) 2018 04 27
(731) KREATIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) KREATIK

(531) 26.03.04, 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 35 ekspertyzy w zakresie wydajności przed-
siębiorstw, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, sortowanie danych w bazach komputerowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 

trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, projektowanie sys-
temów zarządzania, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, 
internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę 
bezpośrednią oprogramowania komputerowego, oprogra-
mowania i sprzętu, komputerowych urządzeń peryferyjnych, 
sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części 
do niego, usługi agencji reklamowych, agencji informacji 
handlowej, organizowanie targów, wystaw i kongresów 
w celach handlowych oraz reklamowych, usługi badania 
rynku i opinii publicznej, uaktualnianie elektronicznych baz 
danych, systematyzacja i pozyskiwanie danych do elektro-
nicznych baz danych, pośrednictwo przy zawieraniu trans-
akcji handlowych w zakresie sprzedaży oprogramowania, 
pośrednictwo w zakresie pozyskiwania i systematyzacji da-
nych do komputerowych baz danych, analizy kosztów, anali-
zy rynkowe, badania marketingowe, wynajmowanie maszyn 
i urządzeń dla biura, usługi porównywania cen, doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, handlowe 
wyceny, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, doradztwo han-
dlowe w sprawach outsourcingu, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, public relations, publikowane tek-
stów sponsorowanych, reklama, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzie-
lania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, usługi po-
średnictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyj-
nych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące 
zarządzania działalnością gospodarczą, szkolenia w zakresie 
komputerowego oprogramowania i sprzętu, oprogramowa-
nia wykorzystywanego przy produkcji, handlu, dystrybucji 
działalności usługowej, opracowywania i rozwoju systemów 
oprogramowania, wdrażania oprogramowania wspomaga-
jącego zarządzanie, usługi wydawnicze, publikowanie ksią-
żek, gazet, czasopism i wydawnictw periodycznych, prowa-
dzenie kursów edukacyjnych, kursów korespondencyjnych, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, semi-
nariów konferencji, podróży studyjnych (część edukacyjna), 
kształcenie praktyczne, publikowanie materiałów dydak-
tycznych, nagrywanie materiałów dydaktycznych, nauczanie 
i kształcenie w szczególności organizowanie szkoleń doty-
czących systemów i sieci komputerowych, oprogramowania 
oraz sprzętu komputerowego, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowane 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub roz-
rywkowych, publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, usługi gier świadczone on-line, komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji, usługi komponowania 
układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamo-
wych, 42 analizy systemów komputerowych, badania tech-
niczne, digitalizacja dokumentów (skanowanie), doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, 
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
dostarczanie (opracowywanie) wyszukiwarek interneto-
wych, elektroniczna konwersja danych lub programów, ho-
sting serwerów, instalacje oprogramowania komputerowe-
go, komputery (programowanie), projektowanie systemów 
komputerowych, konserwacja oprogramowania komputero-
wego, kontrola jakości: konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, monitoring systemów komputero-
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wych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe 
w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych 
komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, 
oprogramowanie jako usługa (SaaS), aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
komputerowego wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, powielanie oprogramowania komputerowego, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, wypożyczanie serwerów (hosting), tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udo-
stępnianie miejsca na serwerach (strony internetowe), usługi 
doradcze w zakresie technologii informacyjnej (IT), wypo-
życzanie komputerów, wzornictwo przemysłowe, montaż, 
konserwacja i naprawa (oraz doradztwo w tym zakresie) 
oprogramowania, usługi polegające na tworzeniu aplikacji 
webowych przy wykorzystaniu frameworków open source.

(210) 485465 (220) 2018 04 27
(731) KRZYŻKOWIAK MARLENA BABIARNIA, Poznań
(540) Babiarnia stylizacja rzęs

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, barwniki do celów ko-
smetycznych, barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, ekstrakty ziołowe do celów kosme-
tycznych, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymo-
cowywania sztucznych rzęs, kosmetyki, kosmetyki do maki-
jażu, kosmetyki do rzęs, rzęsy sztuczne, tusze do rzęs, zestawy 
kosmetyków, 41 kształcenie praktyczne [pokazy] w zakresie 
stylizacji rzęs, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie] w zakresie stylizacji rzęs, 44 salony piękności, usłu-
gi wizażystów.

(210) 485466 (220) 2018 04 27
(731) NANO GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SIMPRO VR SIMULATORS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.13, 26.04.01
(510), (511) 9 komputery, komputer tablet, komputery 
procesowe, komputery przenośne, komputery osobiste, 
oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń 
zewnętrznych, programy komputerowe do gier kompu-
terowych, pobieralne gry komputerowe, programy kom-
puterowe do gier, symulatory, symulatory lotu, symulatory 
urządzeń, symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, symulatory 
do symulacji obsługi samolotów, symulatory lotu do statków 
powietrznych, symulatory do symulacji obsługi pojazdów lą-
dowych, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjnych, 
urządzenia dydaktyczne i symulatory, symulatory do szkole-
nia operatorów w sterowaniu zespołami współdziałających 
jednostek sprzętu bojowego, 41 usługi szkoleniowe zapew-
niane przy pomocy symulatorów, programowanie (układa-

nie rozkładu programów) w globalnych sieciach kompute-
rowych, nauczanie wspomagane komputerowo, szkolenie 
w oparciu o komputery, 42 usługi komputerowe, programo-
wanie komputerów, tworzenie oprogramowania komputera.

(210) 485467 (220) 2018 04 27
(731) MAGICTOWN GROUP G. P. LEWANDOWSCY SPÓŁKA 

JAWNA, Gdynia
(540) SHC

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.19, 26.04.01, 26.11.07, 26.11.08, 
26.11.09

(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, 
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie 
działalności gospodarczej, prace biurowe.

(210) 485468 (220) 2018 04 27
(731) BUCZAK TOMASZ, Poznań
(540) poligo
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsu-
mentów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi 
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 36 usługi 
ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, poży-
czanie pod zastaw, wydawanie kart przedpłaconych i bo-
nów, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowe, pie-
niężne i bankowe, gromadzenie funduszy i sponsorowanie 
finansowe, usługi w zakresie wycen, 41 usługi wydawnicze 
i reporterskie, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
tłumaczenia.

(210) 485473 (220) 2018 04 28
(731) KOMPANIA HANDLOWA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz

(540) Patriotka
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, 42 naukowe i tech-
niczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa 
analiza i usługi badawcze, projektowanie i rozwój kompute-
rowego sprzętu i oprogramowania, 45 usługi prawne.

(210) 485497 (220) 2018 04 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 

VENUS M. ZYGA SPÓŁKA JAWNA, Marysinek
(540) PROTECTOR BY-PASS
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, dodatki do pasz do celów 
niemedycznych, pasza, dodatki do pasz dla bydła nie do ce-
lów medycznych, mieszanki pokarmowe, pasze dla drobiu, 
pasza dla koni, mleko dla cieląt: środek żywieniowy dla cie-
ląt składający się z mleka w proszku i dodatków, pasza dla 
prosiąt, pasza dla bydła, produkty rolnicze, ogrodnicze i le-
śne oraz nasiona o ile nie są ujęte w innych klasach, nasiona, 
rośliny i kwiaty naturalne, artykuły spożywcze dla zwierząt 
i ptaków, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, otręby [po-
karm dla zwierząt], mączka dla zwierząt, napoje dla zwierząt 
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domowych, ziarno do żywienia zwierząt, produkty uboczne 
z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, wap-
no do pasz, proteiny dla zwierząt, słoma do żywienia zwie-
rząt, sól dla bydła.

(210) 485516 (220) 2018 04 30
(731) FORYSIAK DAWID, Warszawa
(540) Stockhome
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za po-
średnictwem sieci Internet w związku z meblami i akcesoria-
mi meblowymi wyposażenia domu.

(210) 485517 (220) 2018 04 30
(731) ZAGŁĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA, Sosnowiec
(540) 

(531) 26.04.03, 26.04.09, 29.01.14
(510), (511) 14 breloczki, ozdoby będące biżuterią, zegarki, 
stopery, 16 kubki na ołówki, podkładki i podstawki pod kufle 
do piwa, pudełka, stojaki na długopisy i pióra, długopisy (ko-
lorowe), papierowe podstawki pod szklanki, kalendarze (róż-
nego rodzaju), notesy na zapiski, dyplomy (nagrody), plakaty 
reklamowe, naklejki, teczki papierowe, 25 odzież, kostiumy 
kąpielowe, koszulki, krawaty, daszki przeciwsłoneczne, obu-
wie, obuwie sportowe, odzież sportowa, 28 artykuły spor-
towe i gimnastyczne, piłki do gier, przyrządy gimnastyczne, 
karty do gry, 35 usługi reklamowe, 41 usługi z zakresu dzia-
łalności sportowej i rekreacyjnej, takie jak: organizacja zawo-
dów sportowych, organizacja pokazów sportowych, usługi 
organizowania szkoleń, prowadzenie treningów sportowych.

(210) 485519 (220) 2018 04 30
(731) CICHOŃ PIOTR EXTRADENT, Warszawa
(540) EXTRADENT PIOTR CICHOŃ STOMATOLOGIA

(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi dentystyczne, usługi medyczne, usłu-
gi klinik medycznych, ośrodki zdrowia, usługi ortodontyczne, 
pomoc medyczna.

(210) 485521 (220) 2018 04 30
(731) Girnar Exports, Bombaj, IN
(540) Golden Assam Tea
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485523 (220) 2018 04 30
(731) Girnar Exports, Bombaj, IN
(540) Eternal Tea
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485524 (220) 2018 04 30
(731) Girnar Exports, Bombaj, IN
(540) Hiltop Red Cup Tea
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485525 (220) 2018 04 30
(731) Girnar Exports, Bombaj, IN
(540) Hiltop Gold Cup Tea
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485528 (220) 2018 04 30
(731) Girnar Exports, Bombaj, IN
(540) Trimurti
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485530 (220) 2018 04 30
(731) Girnar Exports, Bombaj, IN
(540) Padma
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485531 (220) 2018 04 30
(731) Girnar Exports, Bombaj, IN
(540) Jockey
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485533 (220) 2018 04 30
(731) Girnar Exports, Bombaj, IN
(540) Girnar
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485534 (220) 2018 04 30
(731) MATYSIK RAFAŁ, Tarnowskie Góry
(540) ECO TAXI

(531) 26.11.09, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 przewóz osób.

(210) 485535 (220) 2018 04 30
(731) Girnar Exports, Bombaj, IN
(540) HILTOP RED CUP TEA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 11.03.04, 11.03.20, 26.11.02, 26.11.07, 
26.11.14, 26.11.25

(510), (511) 30 herbata.
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(210) 485536 (220) 2018 04 30
(731) Girnar Exports, Bombaj, IN
(540) HILTOP GOLDCUP TEA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 11.03.04, 11.03.20, 06.01.02, 06.01.04
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485537 (220) 2018 04 30
(731) TARBONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Asystent BHP

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe nagrane, 
programy komputerowe [software ładowalny], programy 
komputerowe sterujące nagrane, 16 afisze ogłoszeniowe, 
blankiety, broszury, czasopisma (periodyki), formularze, 
gazety, karty pocztowe, karty - zawiadomienia, papeterie, 
książki, naklejki adresowe, nalepki, materiały do nauczania, 
poradniki, książki, notesy, obwoluty, periodyki, wzory pism, 
prospekty, reprodukcje graficzne, publikacje drukowane, ze-
szyty, 35 agencje reklamowe, dystrybucja materiałów rekla-
mowych w tym próbek, druków, prospektów, broszur, edycja 
tekstów reklamowych, pokazy towarów, powielanie doku-
mentów, reklamowanie, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie 
ulotek reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszcza-
nie ogłoszeń lub reklam, 41 instruktaże, komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji, nauczanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], pisanie tekstów innych 
niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, publikacje elektroniczne on-line nie do pobra-
nia, publikacje tekstów innych niż reklamowe, usługi repor-
terskie, prowadzenie i organizowanie warsztatów [szkolenia].

(210) 485538 (220) 2018 04 30
(731) STELMASIAK EWA, Józefów
(540) W WELLBEING CONFERENCE

(531) 26.11.09, 26.11.12, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, doradztwo zawodowe 

i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi 
szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], coaching 
w zakresie życia osobistego [life-coaching], doradztwo za-
wodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], 
usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachin-
gu, publikowanie on-line książek i czasopism, publikowanie 
książek.

(210) 485539 (220) 2018 04 30
(731) Girnar Exports, Bombaj, IN
(540) Trimurti

(531) 02.03.02, 02.03.16, 02.03.22, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485540 (220) 2018 04 30
(731) Girnar Exports, Bombaj, IN
(540) padma tea

(531) 02.03.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485541 (220) 2018 04 30
(731) Girnar Exports, Bombaj, IN
(540) Jockey TEA
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(531) 02.01.20, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485542 (220) 2018 04 30
(731) TREKSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ALPINA
(510), (511) 18 torby, torby podróżne, plecaki, walizy, portfe-
le i inne artykuły służące do przenoszenia.

(210) 485543 (220) 2018 04 30
(731) Girnar Exports, Bombaj, IN
(540) Eternal TEA

(531) 02.03.18, 11.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485545 (220) 2018 04 30
(731) Girnar Exports, Bombaj, IN
(540) GOLDEN ASSAM

(531) 02.03.04, 02.03.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485546 (220) 2018 04 30
(731) SZATKOWSKI DAMIAN, Sobolewo
(540) CANBERRA

(531) 09.07.17, 27.05.01
(510), (511) 31 pokarm dla zwierząt domowych, karmy i pa-
sze dla zwierząt, pokarmy puszkowane lub konserwowane 
dla zwierząt.

(210) 485547 (220) 2018 04 30
(731) Girnar Exports, Bombaj, IN
(540) GIRNAR

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485551 (220) 2018 04 30
(731) SWISS KRONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żary
(540) ARTOFDECORS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, bu-
dynki niemetalowe przenośne, listwy niemetalowe, okry-
cia niemetalowe dla budownictwa, podłogi niemetalowe, 
podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkie-
towe, stopnie schodów niemetalowe, schody niemetalowe, 
20 meble, drzwi do mebli, komody, meble biurowe, stojaki, 
półki, stoły, szafki zamykane, szafki ze schowkami, szafy wnę-
kowe, wolnostojące przepierzenia [meble], 27 pokrycia pod-
łogowe, 35 organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, pokazy towarów, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, usługi marketin-
gowe, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w za-
kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 
41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do ce-
lów reklamowych, 42 usługi architektoniczne.

(210) 485559 (220) 2018 04 30
(731) SOKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myszków
(540) Cristallis
(510), (511) 29 dżemy, kompoty, zupy, tłuszcze jadalne, 
sałatki owocowe, sałatki warzywne, oleje jadalne, napoje 
mleczne, przetwory jarzynowe, bulion, 32 wody mineralne 
i gazowane oraz inne napoje inne bezalkoholowe, napoje 
owocowe, soki owocowe, syropy i preparaty do produkcji 
napojów.

(210) 485570 (220) 2018 04 30
(731) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów
(540) feerum

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa, po-
średniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu 
towarów, prezentacje towarów i usług, pozyskiwanie umów 
na zakup i sprzedaż towarów i usług, prezentacja firm oraz 
ich towarów i usług w Internecie, usługi aukcyjne dotyczą-
ce rolnictwa, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi 
w zakresie pokazów towarów, usługi handlu elektroniczne-
go, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za po-
średnictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamo-
wych i sprzedaży.
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(210) 485577 (220) 2018 05 01
(731) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) PINTA

(531) 02.01.05, 02.01.16, 02.01.30, 19.08.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 kufle do piwa, dzbanki do piwa, szklanki 
do piwa, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria ba-
rowe, podkładki pod piwo nie z papieru i nie z tkanin, butelki 
na piwo, 43 puby, bary, usługi barów piwnych, usługi ogród-
ków piwnych, usługi restauracyjne.

(210) 485578 (220) 2018 05 01
(731) PIOTROWSKA EWA BABYBOOM, Łódź
(540) BabyBoom

(531) 02.05.06, 02.05.23, 02.05.30, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów ko-
smetycznych dla dzieci i niemowląt, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna na pośrednictwem Internetu wyrobów kosmetycznych 
dla dzieci i niemowląt, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz 
sprzedaż internetowa towarów takich jak: wózki dziecięce, 
wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, składane wózki 
dziecięce, samochodowe foteliki dziecięce, foteliki bezpie-
czeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, przenośne 
siedzenia dla dzieci do pojazdów, przenośne foteliki dzie-
cięce do samochodów, dziecięce siedziska podwyższające 
do siedzeń pojazdów, siedzenia dziecięce przystosowane 
do rowerów, pokrowce na wózki dziecięce, budki do wózków 
dziecięcych, kosze do wózków dziecięcych, pasy bezpieczeń-
stwa dla dzieci do użytku w pojazdach, torby przystosowane 
do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce na nóżki 
do wózków dziecięcych, krzesełka dla niemowląt i dzieci, krze-
sełka do karmienia niemowląt i dzieci, siedzenia przystosowa-
ne do niemowląt, łóżeczka dla małych dzieci, łóżka turystycz-
ne dla dzieci, kojce dla niemowląt i dzieci, kosze do noszenia 
dzieci, ochraniacze do łóżeczek dziecięcych, przewijaki dla 
niemowląt, podstawki dla dzieci do samochodów, siedziska 
samochodowe dla dzieci, sprzedaż zabawek dla dzieci, lalek, 
grzechotek, klocków, sprzedaż laktatorów, bielizny ciążowej, 
butelek do karmienia, naczyń do karmienia dzieci, bramek za-
bezpieczających, lampek, moskitier.

(210) 485580 (220) 2018 05 01
(731) HAŃCZARYK MIROSŁAW TANIEKOMINY.PL, Wałcz
(540) WKLADY KOMINOWE.pl

(531) 01.15.05, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej 
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży kore-
spondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji nastę-
pujących towarów: kominy metalowe, kominki, akcesoria 
do kominków, łopatki do kominków, miechy do kominków, 
narzędzia do czyszczenia kominów, pogrzebacze do komin-
ków, szczypce do kominka, szczotki do czyszczenia komin-
ków, sterowniki do kominków, obudowy kominków, nasady 
kominowe metalowe, kominowe (nasady -) niemetalowe, 
części kominków i wkładów kominkowych, rury i rurki meta-
lowe, przewody metalowe do instalacji grzewczych, kształtki 
rurowe metalowe, grzejniki.

(210) 485584 (220) 2018 05 01
(731) KOWALCZYK EMIL, MAKOWSKI ROBERT BRATKI 

SPÓŁKA CYWILNA, Orońsko
(540) Firma Bratki HURTOWNIA BIŻUTERII B

(531) 17.02.01, 17.02.04, 27.05.01
(510), (511) 14 ozdoby, amulety, naszyjniki, biżuteria damska, 
biżuteria fantazyjna, sztuczna biżuteria, łańcuszki, zawieszki, 
medaliony, broszki, krzyżyki, perły, pierścionki, bransoletki, 
biżuteria ze złotem, biżuteria dla dzieci, biżuteria na ciało, 
biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria platerowana meta-
lami szlachetnymi, biżuteria z metali szlachetnych, zegarki, 
zegarki pozłacane, zegarki kieszonkowe, zegarki sportowe, 
zegarki podróżne, zegarki damskie, zegarki automatyczne, 
srebrne zegarki, woreczki na zegarki, zegarki ze złota, skrzynki 
na zegarki, pudełka na zegarki, bransolety i zegarki połączo-
ne, zegarki na rękę, biżuteria szlachetna, ozdoby do włosów, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna biżuterii, kolczyków, bran-
soletek, zawieszek, łańcuszków, ozdób do włosów, portfeli, 
portfeli skórzanych, pasków, pasków skórzanych, odzieży, 
bielizny damskiej, bielizny, zegarków, breloków, rajstop, oku-
larów, okularów przeciwsłonecznych.

(210) 485585 (220) 2018 05 01
(731) HAŃCZARYK MIROSŁAW TANIEKOMINY.PL, Wałcz
(540) KOMINEX.pl

(531) 01.15.05, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej 
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży kore-
spondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji nastę-
pujących towarów: kominy metalowe, kominki, akcesoria 
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do kominków, łopatki do kominków, miechy do kominków, 
narzędzia do czyszczenia kominów, pogrzebacze do komin-
ków, szczypce do kominka, szczotki do czyszczenia komin-
ków, sterowniki do kominków, obudowy kominków, nasady 
kominowe metalowe, kominowe nasady niemetalowe, czę-
ści kominków i wkładów kominkowych, rury i rurki metalo-
we, przewody metalowe do instalacji grzewczych, kształtki 
rurowe metalowe, grzejniki.

(210) 485624 (220) 2018 05 04
(731) Diamond Quest Limited, Road Town, VG
(540) Stallion V8

(531) 03.03.01, 24.01.09, 27.07.01, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, 
papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papie-
rosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papieroso-
we z filtrami, ustniki do papierosów, fajki tytoniowe, cygaret-
ki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.

(210) 485625 (220) 2018 05 04
(731) Diamond Quest Limited, Road Town, VG
(540) Blue Range BR

(531) 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, 
papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papie-
rosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papieroso-
we z filtrami, ustniki do papierosów, fajki tytoniowe, cygaret-
ki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.

(210) 485626 (220) 2018 05 04
(731) Diamond Quest Limited, Road Town, VG
(540) D-Day John
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, 
papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papie-
rosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papieroso-
we z filtrami, ustniki do papierosów, fajki tytoniowe, cygaret-
ki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.

(210) 485627 (220) 2018 05 04
(731) Diamond Quest Limited, Road Town, VG
(540) John white

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, 
papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papie-
rosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papieroso-
we z filtrami, ustniki do papierosów, fajki tytoniowe, cygaret-
ki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.

(210) 485630 (220) 2018 05 07
(731) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE
(540) BÄCKER BECKER
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne do produkcji popcor-
nu, przekąsek, chipsów i snacków, przetworzone orzechy, 
ziarna i nasiona, przekąski z orzechów, ziaren i nasion, suszo-
ne, solone, przyprawione, prażone orzechy, ziarna i nasiona, 
prażone migdały, preparowane, przetworzone i kandyzo-
wane migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowane 
orzechy, ziarna i nasiona, 30 popcorn, przekąski zbożowe, 
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wy-
syłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) 
oraz poprzez ofertę bezpośrednią: nabiału, mleka, produk-
tów mlecznych, produktów mlecznych do produkcji lodów, 
bitej śmietany, olejów i tłuszczów jadalnych, olejów i tłusz-
czów jadalnych do produkcji popcornu, przekąsek, chip-
sów i snacków, przetworzonych orzechów, ziaren i nasion, 
przekąsek z orzechów, ziaren i nasion, suszonych, solonych, 
przyprawionych, prażonych orzechów, ziaren i nasion, pra-
żonych migdałów, preparowanych, przetworzonych i kan-
dyzowanych migdałów, preparowanych, przetworzonych 
i kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, owoców su-
szonych i kandyzowanych, mrożonych owoców, lukrowa-
nych owoców, chrupek owocowych, owocowych chipsów, 
skórek owocowych, chrupek ziemniaczanych, chipsów 
odtłuszczonych, chipsów ziemniaczanych, napojów z pro-
duktów mlecznych, słodyczy, słodyczy do ssania, słodyczy 
ozdobnych na choinkę, bożonarodzeniowych, wielkanoc-
nych, walentynkowych i innych okazjonalnych wyrobów 
cukierniczych, pierników, ciastek, ciast, biszkoptów, briosz-
ków, chałw, chipsów zbożowych, gofrów, herbatników, kra-
kersów, sucharów, wafli, cukierków, cukierków miętowych, 
karmelków, pastylek, pomadek, pralinek, czekolady, wy-
robów czekoladowych, czekoladek twardych i nadziewa-
nych, pralinek, lizaków, lodów, marcepana, soków do lodów 
i deserów, musów czekoladowych i deserowych, napojów 
czekoladowych z mlekiem, napojów kakaowych z mlekiem, 
napojów kawowych z mlekiem, napojów na bazie czekola-
dy, herbaty, kakao, kawy, popcornu, przekąsek zbożowych, 
wyrobów czekoladowych i cukierniczych na bazie prażo-
nych, preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych 
nasion, ziaren, migdałów, orzechów, orzechów laskowych, 
włoskich, arachidowych, kokosowych, rodzynek, owoców 
kandyzowanych i suszonych, orzechów, migdałów, ziaren 
i nasion w polewie, dekoracji cukierniczych do ciast, gala-
retek owocowych, żelek, kuwertury, barwników spożyw-
czych, posypek cukrowych, posypek czekoladowych, lo-
dów, mrożonych jogurtów, sorbetów, mrożonych deserów 
na bazie kawy lub soków owocowych, napojów mrożo-
nych na bazie kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych 
na bazie owoców, napojów mrożonych gazowanych, waty 
cukrowej, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, 
internetowymi, promocja, marketing, reklama, reklama in-
ternetowa, rozpowszechnianie matenalów reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie tar-
gów, imprez, wysław i pokazów w celach handlowych lub 
reklamowych.
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(210) 485634 (220) 2018 05 06
(731) MILLION FRAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) UNIT 80

(531) 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 41 produkcja nagrań audio i video oraz pro-
dukcja multimedialna i usługi fotograficzne, udostępnianie 
zdjęć online nie do pobrania, usługi z zakresu bibliotek onli-
ne, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych 
udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za po-
średnictwem sieci komputerowej online.

(210) 485636 (220) 2018 05 07
(731) EKPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rzeszów

(540) NARZEDZIOWY24.EU

(531) 14.07.09, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 narzędzia do frezowania, maszyny do tocze-
nia, noże tokarskie do obrabiarek do metalu, frezarko - wier-
tarki, łożyska i tuleje jako części maszyn, stoły do maszyn, 
brzeszczoty do pił maszynowych, lutownice przemysłowe, 
narzędzia pneumatyczne, ściernice jako maszyny, szlifierki, 
pompy hydrauliczne, filtry oleju jako części maszyn, silniki 
hydrauliczne, akumulatory hydrauliczne, siłowniki hydrau-
liczne, chłodnice oleju do silników, alternatory elektryczne, 
bębny jako części maszyn, brzeszczoty pił jako części ma-
szyn, chłodnice do silników, cylindry do maszyn, cylindry 
do silników, części hamulcowe inne niż do pojazdów, czopy 
jako części maszyn, czółenka jako części maszyn, dławnice 
jako części maszyn, drążki będące częściami maszyn inne 
niż do automatów do gier, drukarki 3D, dźwigi, dźwigniki zę-
batkowe, elektrody do urządzeń spawalniczych, elektryczne 
urządzenia do spawania, etykieciarki, filtry do oczyszczania 
chłodzącego powietrza do silników, formy jako części ma-
szyn, frezarki, galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne urzą-
dzenia, garnki kondensacyjne jako części maszyn, generatory 
elektryczności, giętarki, gładziarki, głowice cylindrów do sil-
ników, głowice wiertarskie jako części maszyn, gwinciarki 
do gwintów wewnętrznych, imaki do narzędzi do obrabiarek, 
koła maszyn, koła szlifierskie jako części maszyn, korby jako 
części maszyn, krążki jako części maszyn, łańcuchy do pod-
nośników jako części maszyn, łańcuchy napędowe, inne niż 
do pojazdów lądowych, łożyska, łożyska do wałów transmi-
syjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, 
łożyska z automatycznym smarowaniem, maszynowe koła 
zamachowe, maszynowy mechanizm przekładniowy, ma-
szyny do grawerowania, maszyny do gwintowania, maszyny 
do mieszania, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny 
do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do prze-
twarzania tworzyw sztucznych, maszyny do przetwórstwa 
metali, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny 
do wysysania powietrza, elektryczne maszyny i urządzenia 
do czyszczenia, maszyny na sprężone powietrze, maszyny 
ssące do celów przemysłowych, maszyny wirujące, maszyny 
wydmuchowe, mechanizmy sterownicze do maszyn i silni-

ków, membrany do pomp, miechy będące częściami ma-
szyn, młotki jako części maszyn, młoty dźwigniowe, młoty 
elektryczne, młoty pneumatyczne, narzędzia ręczne o napę-
dzie innym niż ręczny, nitownice, noże jako części maszyn, 
noże elektryczne, nożyce elektryczne, obrabiarki, obudowy 
jako części maszyn, obudowy łożysk do maszyn, odkurzacze, 
odtłuszczacze, okładziny szczęk hamulca, inne niż do po-
jazdów, okrawarki, osie do maszyn, osłony maszyn, osprzęt 
kotłów maszynowych, ostrza jako części maszyn, paski kli-
nowe do silników, pasy do maszyn, pasy do podnośników, 
piły jako maszyny, piły o napędzie innym niż ręczny, pistolety 
pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, pod-
nośniki pneumatyczne, polerki elektryczne, pompy, pompy 
smarownicze, prasy, prowadnice do maszyn, przeciągarki 
do metalu, przecinaki do maszyn, przecinarki jako obrabiarki, 
przeguby uniwersalne, przekładnie do maszyn, przekładnie 
redukcyjne inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie 
zębate, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie inne 
niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obroto-
wego inne niż do pojazdów lądowych, reduktory ciśnienia 
jako części maszyn, regulatory jako części maszyn, regulato-
ry ciśnienia jako części maszyn, regulatory prędkości obro-
towej do maszyn, silników i silników elektrycznych, roboty 
jako maszyny, rozdrabniacze do celów przemysłowych, sma-
rownice jako części maszyn, sprężyny jako części maszyn, 
sprzęgła wałów jako części maszyn, sprzęgła inne niż do po-
jazdów lądowych, sterowniki pneumatyczne do silników 
i maszyn, stoły do pił jako części maszyn, tokarki, uchwyty 
jako części maszyn, uchwyty do ostrzy jako części maszyn, 
uchwyty wiertarskie jako części maszyn, urządzenia pod-
nośnikowe, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, wieszaki 
jako części maszyn, zawory jako części silników, zawory jako 
części maszyn, zawory ciśnieniowe jako części maszyn, za-
wory klapowe jako części maszyn, zbiorniki wyrównawcze 
jako części maszyn, 8 narzędzia skrawające jako narzędzia 
ręczne, wiertła, imadła, brzeszczoty do pił ręcznych, szczyp-
ce, kombinerki, dłuta, dłuta wklęsłe jako narzędzia ręczne, 
dobijaki do gwoździ, dziurkacze numerujące, dziurkacze 
rewolwerowe jako narzędzi ręczne, dźwignie, ekspandery 
jako narzędzia ręczne, frezy jako narzędzia ręczne, grzechotki 
jako narzędzia ręczne, gwintownice jako narzędzie ręczne, 
gwintownice ramkowe pierścieniowe, igły grawerskie, ima-
dła stołowe jako przyrządy ręczne, kadzie odlewnicze jako 
narzędzia ręczne, kątowniki jako narzędzia, kielnie, obsługi-
wane ręcznie klucze, kopaczki jako narzędzia ręczne, kopyta 
szewskie jako narzędzia ręczne, kosiarki ogrodowe ręczne, 
kosy, kurki jako narzędzia ręczne, lewarki uruchamiane ręcz-
nie, łomy, łopatki jako narzędzia, łopaty jako narzędzia, młotki 
drewniane, młotki murarskie, młotki nitownicze jako narzę-
dzi, dwuręczne młoty kowalskie, napinacze drutu i taśm 
metalowych jako narzędzia ręczne, narzędzia do wyciągania 
gwoździ, narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzę-
dzia ręczne do usuwania izolacji z drutu, narzędzia ręczne 
o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze obsługiwane ręcz-
nie, narzędzia rytownicze jako narzędzia ręczne, narzędzia 
ścierne jako przyrządy ręczne, nitownice ręczne, noże, noże 
ceramiczne, noże kowalskie, noże ogrodnicze do przycinania 
roślin, nożyce, nożyce ogrodnicze, nożyczki, obcinaki do rur 
jako narzędzia ręczne, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, 
obudowy do pił ręcznych, oplatarki jako narzędzia ręczne, 
oprawki do rozwiertaków, oprawki do wierteł jako narzędzia 
ręczne, osełki do ostrzenia, osełki do ostrzenia kos, kilofy, 
ostrza jako narzędzia ręczne, ostrza nożyc, ostrzałki, pasy 
na narzędzia, pilniki igłowe, pilśniarki jako narzędzia ręczne, 
piły jako narzędzia ręczne, piły kabłąkowe, pincety, pistolety 
jako narzędzia ręczne, pistolety do uszczelniania, pistolety 
ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, pompki ręczne, 
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przebijaki jako narzędzia, przecinaki jako narzędzia ręczne, 
przedłużacze do korb do gwintowników, przycinarki do rur, 
przyrządy do cięcia rur, przyrządy do ostrzenia, przyrządy 
do ostrzenia ostrzy, przyrządy tnące jako narzędzia ręczne, 
punktaki jako narzędzia ręczne, rączki do narzędzi ręcznych, 
rękojeści noży, rozwiertaki, scyzoryki, sekatory, sierpaki, skro-
baki, skrzynki uciosowe jako narzędzia, szczypce płaskie, 
kleszcze jako narzędzia ręczne, szmerglowe tarcze ścierne, 
szpachle, szpachle do mieszania farb, szpadle jako narzędzia, 
śrubokręty, nieelektryczne, świdry, tarcze szlifierskie jako 
narzędzia ręczne, tarniki jako narzędzia ręczne, tłuczki jako 
narzędzia ręczne, toporki, ubijaki do gruntu jako narzędzia, 
uchwyty do osełek, uchwyty do pił, wiertarki ręczne piersio-
we, wiertła do drążenia jako części narzędzi ręcznych, wybi-
jaki, ręczne wyciągarki przewodów, wytłaczarki jako narzę-
dzia ręczne, zaciski ciesielskie i bednarskie, żelazka, diamenty 
szklarskie.

(210) 485637 (220) 2018 05 07
(731) HAIR PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HIT! HEALTHY INGREDIENTS TREATMENTS FOR HAIR

(531) 26.04.02, 25.05.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, balsamy 
inne niż do celów medycznych, lakier do włosów, środki 
do usuwania lakierów, maski kosmetyczne, odżywki do wło-
sów, szampony, 5 szampony lecznicze, preparaty lecznicze 
na porost włosów, 44 fryzjerstwo, implantacja (wszczepianie) 
włosów.

(210) 485663 (220) 2018 05 07
(731) STELMACH PIOTR ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY 

HAMLETS, Wrocław
(540) MEBLE STELMACH
(510), (511) 20 meble, w szczególności meble kuchenne.

(210) 485672 (220) 2018 05 07
(731) GRUPA WYDAWNICZA SŁOWO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SUPER PODLASIAK
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, czasopisma [pe-
riodyki], periodyki [czasopisma], ulotki, gazety, publikacje 
drukowane, 35 publikowanie tekstów reklamowych, rozpo-
wszechnianie reklam, reklama zewnętrzna, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglą-
du prasy, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 fotore-
portaże, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 
usługi reporterskie, publikowanie on-line elektronicznych 

książek i czasopism, organizowanie konkursów (edukacja 
lub rozrywka], udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania] .

(210) 485679 (220) 2018 05 07
(731) BOGDANOWICZ SEBASTIAN STYLOWY BRODACZ, 

Poznań
(540) The Bro
(510), (511) 44 fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, usługi fryzjer-
skie, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko-
-kosmetycznych, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi 
salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjerskiego 
dla dzieci, usługi salonów fryzjerskich dla służb wojskowych, 
wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach 
piękności lub męskich zakładach fryzjerskich.

(210) 485681 (220) 2018 05 07
(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA 

AKCYJNA, Płock
(540) e

(531) 14.01.05, 26.01.01, 26.01.16, 29.01.12, 27.05.21, 26.01.18
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do sterowania przepły-
wu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do groma-
dzenia i przechowywania energii elektrycznej, stacje łado-
wania dla pojazdów elektrycznych, urządzenia do ładowania 
pojazdów elektrycznych, urządzenia i przyrządy do przewo-
dzenia, pomiaru, przełączania, przetwarzania, gromadzenia, 
regulowania lub kontrolowania energii elektrycznej, 37 sta-
cje obsługi pojazdów [tankowanie i konserwacja], stacje ob-
sługi (stacje benzynowe), w tym stacje obsługi elektrycznej, 
usługi ładowania pojazdów elektrycznych, ładowanie i zmia-
na akumulatora pojazdu, 39 dystrybucja, dostarczanie, trans-
misja i magazynowanie energii elektrycznej.

(210) 485686 (220) 2018 05 07
(731) MPL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balice
(540) Boccone TRATTORIA

(531) 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje samoobsługowe, usługi restau-
racyjne, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i re-
stauracji, restauracje oferujące dania na wynos .

(210) 485687 (220) 2018 05 07
(731) ZWIĄZEK FIRM PUBLIC RELATIONS, Warszawa
(540) ZŁOTY SPINACZ
(510), (511) 41 organizacja i obsługa konkursów, organizacja 
i prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, sympo-
zjów oraz zjazdów.
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(210) 485692 (220) 2018 05 07
(731) SOLGAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FULL-SPECTRUM
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety, odżywcze suple-
menty diety, preparaty witaminowe, zioła lecznicze.

(210) 485702 (220) 2018 05 07
(731) WILCZEWSKI JAKUB, Borówiec
(540) WILKAMI

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 18 portfele, portfele skórzane, portfele na karty, 
torby, torebki, portmonetki, etui na karty (portfele), portfe-
le z przegródkami na karty, skórzane portfele na karty kre-
dytowe, etui na karty kredytowe (portfele), portfele wraz 
z etui na karty, walizy, torby podróżne, inne artykuły służące 
do przenoszenia.

(210) 485703 (220) 2018 05 07
(731) M4MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) M4Medical
(510), (511) 10 elektroniczne przyrządy medyczne, defi-
brylatory, monitory defibrylatory, elektrody do defibrylacji 
(sercowej), urządzenia do defibrylacji serca, elektrody do ze-
wnętrznych defibrylatorów, elektrody do defibrylatora i/lub 
kardiowertera, elektrody sercowe, elektrody elektrofizjolo-
giczne, elektrody do użytku medycznego, elektrody do od-
czytu parametrów elektrofizjologicznych, elektroencefa-
lografy, elektrokardiografy, urządzenia do monitorowania 
elektrokardiograficznego, monitory elektrokardiograficzne, 
urządzenia elektrokardiograficzne, rejestratory elektrokar-
diograficzne, pasy do celów medycznych, 35 usługi sprzeda-
ży i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu 
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem teleko-
munikacji następujących towarów: elektroniczne przyrządy 
medyczne, defibrylatory, monitory defibrylatory, elektrody 
do defibrylacji (sercowej), urządzenia do defibrylacji serca, 
elektrody do zewnętrznych defibrylatorów, elektrody do de-
fibrylatora i/lub kardiowertera, elektrody sercowe, elektro-
dy elektrofizjologiczne, elektrody do użytku medycznego, 
elektrody do odczytu parametrów elektrofizjologicznych, 
elektroencefalografy, elektrokardiografy, urządzenia do mo-
nitorowania elektrokardiograficznego, monitory elektrokar-
diograficzne, urządzenia elektrokardiograficzne, rejestratory 
elektrokardiograficzne, pasy do celów medycznych, papier 
do elektrokardiografów.

(210) 485708 (220) 2018 05 08
(731) INVIMED-T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TWÓJ FARMACEUTA

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 485711 (220) 2018 05 08
(731) HHW HOMMEL HERCULES PL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) POWERTOOLS

(531) 26.07.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, 35 usługi sprzeda-
ży narzędzi dla przemysłu, 40 obróbka skrawaniem.

(210) 485713 (220) 2018 05 08
(731) KLIMEK MACIEJ, Łódź
(540) FOOG wear

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 25 odzież sportowa.

(210) 485729 (220) 2018 05 08
(731) ZIELONY MALUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) zdrowe Życie

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i we-
terynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, die-
tetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku 
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opa-
trunkowe, 29 galaretki, dżemy, kompoty, oleje i tłuszcze ja-
dalne, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, tapioka 
i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze 
i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), ocet, sosy 
(przyprawy), przyprawy.

(210) 485730 (220) 2018 05 08
(731) WHISBEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) smartMIŚ

(531) 27.05.01
(510), (511) 24 bielizna pościelowa dla niemowląt, balda-
chimy nad łóżeczka dziecięce, chusteczki tekstylne, koce 
do łóżeczek dziecięcych, kocyki dziecięce, kołdry, kocyki 
dla niemowląt [rożki], narzuty do łóżeczek dziecięcych, na-
rzuty, obrusy, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, płótno 
do przewijania niemowląt, poszewki na kołdry, ręczniki, ręcz-
niki dla dzieci, 28 balony, deski do pływania, deski surfingo-
we, domki dla lalek, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, 
elektroniczne gry planszowe, figurki do zabawy, gry, huśtaw-
ki, lalki, latawce, maski kostiumowe, maskotki, materace na-
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dmuchiwane do użytku rekreacyjnego, meble zabawkowe, 
misie pluszowe, misie wypchane, modele [zabawki], mówią-
ce lalki, nadmuchiwane akcesoria unoszące się na wodzie, 
nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły do zabawy], 
pacynki, piłki do gry, piłki do ćwiczeń, przytulanki w postaci 
zwierząt, psy zabawkowe, ptaki zabawkowe, repliki zwierząt 
jako zabawki, roboty zabawkowe, rośliny zabawkowe, rowe-
ry zabawkowe, skakanki, szachy, zabawki, zabawki pluszowe, 
zabawki w kształcie zwierząt, zabawki wypchane, zabawki 
z metalu, zabawki z tkanin, zdalnie sterowane zabawki elek-
troniczne, 35 reklama i marketing, badania rynku i badania 
marketingowe, badania konsumenckie, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], informacja handlowa wspomagana kom-
puterowo, reklama online za pośrednictwem komputerowej 
sieci komunikacyjnej, wynajem powierzchni reklamowej 
w Internecie, wynajem powierzchni reklamowej, prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa następujących 
towarów: balony, domki dla lalek, elektroniczne gry eduka-
cyjne dla dzieci, elektroniczne gry planszowe, figurki do za-
bawy, gry, huśtawki, lalki, maski kostiumowe, maskotki, 
materace nadmuchiwane do użytku rekreacyjnego, meble 
zabawkowe, misie pluszowe, misie wypchane, modele [za-
bawki], mówiące lalki, nadmuchiwane akcesoria unoszące 
się na wodzie, nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły 
do zabawy], pacynki, piłki do gry, piłki do ćwiczeń, przytu-
lanki w postaci zwierząt, psy zabawkowe, ptaki zabawkowe, 
repliki zwierząt jako zabawki, roboty zabawkowe, rośliny za-
bawkowe, rowery zabawkowe, skakanki, zabawki, zabawki 
pluszowe, zabawki w kształcie zwierząt, zabawki wypcha-
ne, zabawki z metalu, zabawki z tkanin, zdalnie sterowane 
zabawki elektroniczne, bielizna pościelowa dla niemowląt, 
baldachimy nad łóżeczka dziecięce, chusteczki do nosa, 
chusteczki tekstylne, koce do łóżeczek dziecięcych, kocy-
ki dziecięce, kołdry, kocyki dla niemowląt [rożki], narzuty 
do łóżeczek dziecięcych, narzuty, obrusy, prześcieradła 
do łóżeczek dziecięcych, płótno do przewijania niemowląt, 
pierzyny, pledy, poszewki na kołdry, ręczniki, tiul, ręczniki 
dla dzieci.

(210) 485735 (220) 2018 05 08
(731) TROJAK MARIA, Andrychów
(540) TROJAK Auto Serwis

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 37 instalacja sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego w samochodach, udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją samochodów, wulkanizacja 
opon samochodowych, czyszczenie samochodów, smaro-
wanie samochodów, przegląd samochodów, malowanie sa-
mochodów, naprawy samochodów, konserwacja samocho-
dów, naprawy i obsługa samochodów, usługi stacji obsługi 
samochodów, strojenie silników samochodowych, naprawa 
karoserii samochodowych, instalowanie wyposażenia samo-
chodowego, odświeżanie lakieru samochodu, kompleksowe 
czyszczenie samochodów, naprawy i konserwacja samocho-
dów, usługi wymiany oleju samochodowego, usługi wymia-
ny szyb samochodowych, kontrola samochodów i ich części 
przed konserwacją i naprawą.

(210) 485737 (220) 2018 05 08
(731) GRUPA CHROBRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
(540) ONEMARKET

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 35 administracyjne zarządzanie przedsiębior-
stwami handlowymi, administrowanie dotyczące planowa-
nia działalności gospodarczej, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie 
działalnością handlową, administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się 
do metod sprzedaży, doradztwo biznesowe, doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, dystry-
bucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów 
promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 
handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom, konsultacja 
handlowa, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów 
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, po-
moc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisin-
gu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu 
franczyzowego, przetwarzanie danych, reklama, marketing, 
udostępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektro-
nicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów re-
klamowych i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów, sprzedaż 
detaliczna i/lub hurtowa również za pośrednictwem Inter-
netu następujących towarów: artykuły RTV AGD, krajalnice 
do chleba, odkurzacze, otwieracze do puszek elektrycz-
ne, maszyny do szycia, młynki do pieprzu inne niż ręczne, 
miksery elektryczne do celów domowych, malaksery, noże 
elektryczne, pralki, roboty kuchenne elektryczne, suszarki, 
wirówki, młynki, wyciskacze do owoców elektryczne domo-
we, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, zmywarki 
naczyń, artykuły wyposażenia wnętrz, artykuły oświetlenia 
domowego, lampy, żyrandole, kinkiety, elementy wykończe-
nia wnętrz, tapety, dzieła sztuki, obrazy, rzeźby, płaskorzeźby, 
reprodukcje dzieł sztuki, dywany wykładziny, kanapy, krzesła, 
leżanki, lustra, ławy, łóżka, łóżka dla dzieci, łóżka wodne, po-
duszki, poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla zwie-
rząt domowych, meble biurowe, kartoteki, kołyski, komody, 
kozły, kredensy, materace do łóżek, meble metalowe, meble 
szkolne, pościel, pulpity, regały, skrzynki na zabawki, sto-
ły do masażu, taborety, toaletki, wieszaki na ubrania, wózki 
meblowe.

(210) 485742 (220) 2018 05 08
(731) VOLT BAU ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) VOLT BAU ELECTRIC
(510), (511) 37 montaż, modernizacja, naprawa i konserwa-
cja instalacji elektrycznych, montaż, modernizacja, naprawa 
i konserwacja linii produkcyjnych, montaż, modernizacja, 
naprawa i konserwacja linii przemysłowych automatycznych 
i półautomatycznych, w szczególności produkcyjnych, mon-
tażowych, montaż, modernizacja, naprawa i konserwacja 
systemów elektronicznych, budowa elektrowni wiatrowych, 
montaż, modernizacja, naprawa i konserwacja instalacji elek-
trycznych elektrowni wiatrowych, montaż, modernizacja, 
naprawa i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, montaż, 
modernizacja, naprawa i konserwacja instalacji przyłącza-
jących agregaty prądotwórcze, montaż, modernizacja, na-
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prawa i konserwacja systemów klimatyzacyjnych, montaż, 
modernizacja, naprawa i konserwacja systemów wentylacyj-
nych, montaż, modernizacja, naprawa i konserwacja syste-
mów sterowania bram wyjazdowych i garażowych, montaż, 
modernizacja, naprawa i konserwacja systemów teletech-
nicznych, systemów kontroli dostępu, systemów telewizji 
przemysłowej, systemów przeciwpożarowych, alarmów, 
montaż, modernizacja, naprawa i konserwacja sprzętu i ka-
bli do dostępu do Internetu, doradztwo, usługi konsultacji 
i udzielanie informacji w zakresie powyższych usług.

(210) 485744 (220) 2018 05 08
(731) GAWLAK-SOCKA JAN F.H.U. BUKA, Zakopane
(540) Świst

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie komponowania muzyki, 
usługi orkiestry, usługi artystów estradowych, pisanie piose-
nek, produkcja muzyczna, usługi studia nagrań.

(210) 485746 (220) 2018 05 08
(731) FSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) FSG Prawo

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 26.03.04, 
26.05.01

(510), (511) 45 badania prawne, doradztwo i nadzór w za-
kresie własności intelektualnej, licencjonowanie programów 
komputerowych, mediacje, prawne administrowanie licen-
cjami, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi w zakre-
sie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie 
prawami autorskimi, doradztwo prawne, doradztwo w spo-
rach sądowych, dostarczanie informacji prawnych, usługi 
doradcze w zakresie prawa, usługi prawne.

(210) 485750 (220) 2018 05 08
(731) VOLVO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) 4POLAND

(531) 29.01.13, 27.07.01, 27.07.21, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.14, 
27.05.17

(510), (511) 12 samochody, samochody półciężarowe, sa-
mochody ciężarowe, podwozia samochodów, nadwozia sa-
mochodowe, samochody holownicze [pomocy drogowej], 
części wykończenia wnętrza samochodów, części konstruk-

cyjne do samochodów, ciężarówki, lekkie ciężarówki, cięża-
rówki transportowe, części konstrukcyjne do ciężarówek, 
opony do pojazdów ciężarowych, przyczepy do użytku wraz 
z ciężarówkami, 37 naprawa ciężarówek, przegląd samocho-
dów, naprawy samochodów, konserwacja samochodów, 
odświeżanie lakieru samochodu, naprawa karoserii samo-
chodowych, instalowanie wyposażenia samochodowego, 
naprawy i konserwacja samochodów, naprawy i obsługa 
samochodów, obsługa i naprawa samochodów, naprawa 
samochodów na drodze, 39 transport samochodami cię-
żarowymi, wypożyczanie samochodów, parkowanie samo-
chodów, wynajem samochodów, transport samochodowy, 
transport wynajętych samochodów, usługi holowania samo-
chodów, wynajem samochodów ciężarowych, holowanie 
ciężarówek, ładowanie ciężarówek, przewóz samochodami 
ciężarowymi, strzeżony transport ciężarówkami.

(210) 485765 (220) 2018 05 09
(731) ANKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowodworze
(540) energia medycyna naturalna

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.17, 05.03.11, 05.03.15, 24.13.02, 24.13.17

(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z odżywianiem, 
kultura fizyczna, 42 usługi laboratoryjne, medyczne usługi la-
boratoryjne, usługi laboratoryjne w zakresie badań medycz-
nych, 44 badania medyczne, medyczne badania osób, usłu-
gi w zakresie badania surowic, badania medyczne w celach 
diagnostycznych lub leczenia, usługi diagnostyki medycznej 
[testy i analizy], badania w celu oceny zagrożenia dla zdro-
wia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo 
dotyczące alergii, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, le-
czenie alergii, ochrona zdrowia, planowanie i nadzorowanie 
diet odchudzających, planowanie programów odchudzają-
cych, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie od-
żywiania, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy 
próbek krwi pobranych od pacjentów, udzielanie porad me-
dycznych w zakresie redukcji masy ciała, usługi badań krwi, 
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, akupunk-
tura, masaże, ziołolecznictwo, udzielanie informacji związa-
nych z odżywianiem, terapia w zakresie rzucenia palenia .

(210) 485786 (220) 2018 05 10
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) Vosco S106
(510), (511) 12 mikroautobusy, samochody towarowo - oso-
bowe, samochody pożarnicze, nadwozia samochodowe, 
samochody dostawcze, części zamienne do samochodów, 
samochody osobowe, pojazdy lądowe, samochody półcię-
żarowe, samochody elektryczne.

(210) 485787 (220) 2018 05 10
(731) ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI SPÓŁKA 

JAWNA, Nasielsk
(540) MERIVA
(510), (511) 9 rozdzielnice elektryczne natynkowe 
i podtynkowe.
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(210) 485791 (220) 2018 05 10
(731) POMORSKI DARIUSZ, Santocko
(540) Optilux
(510), (511) 9 okulary, oprawy okularowe, soczewki kontak-
towe, etui na okulary, 35 usługi prowadzenia sklepów i hur-
towni z artykułami optycznymi, 44 usługi medyczne, usługi 
optyczne.

(210) 485795 (220) 2018 05 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) K2 CARNAUBA WAX
(510), (511) 3 środki do nabłyszczania, czyszczenia, polero-
wania, szorowania i ścierania, kosmetyki samochodowe my-
dło, środki wybielające i inne substancje stosowane w pra-
niu, środki perfumeryjne, olejki eteryczne.

(210) 485798 (220) 2018 05 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) K2 TOTALNY POŁYSK
(510), (511) 3 środki do nabłyszczania, czyszczenia, polero-
wania, szorowania i ścierania, kosmetyki samochodowe my-
dło, środki wybielające i inne substancje stosowane w pra-
niu, środki perfumeryjne, olejki eteryczne.

(210) 485801 (220) 2018 05 10
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) INNO-BIOXINUM
(510), (511) 3 kosmetyki, szampony do włosów, odżyw-
ki do włosów, preparaty kosmetyczne do rzęs, kosmetyki 
do rzęs, 5 lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, szampony lecznicze, lecznicze płyny 
do włosów.

(210) 485804 (220) 2018 05 10
(731) WeWork Companies Inc., Nowy Jork, US
(540) BY we

(531) 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 35 udostępnianie współdzielonej przestrzeni biu-
rowy wyposażonej w prywatne biura, sprzęt biurowy, dział 
pocztowy, dział drukowania, recepcję, kuchnię, sale konferen-
cyjne, sprzęt telekomunikacyjny i inne udogodnienia biuro-
we, informacja o działalności gospodarnej, usługi w zakresie 
inkubatorów przedsiębiorczości, mianowicie udostępnianie 
przestrzeni do pracy wyposażonej w sprzęt biznesowy i inne 
udogodnienia dla nowych firm, firm rozpoczynających swo-
ją działalność i firm istniejących, usługi w zakresie rozwijania 
działalności gospodarczej, mianowicie udostępnianie wspar-
cia w rozpoczynaniu działalności gospodarczej na rzecz osób 
trzecich, świadczenie usług wsparcia biurowego, usługi onli-
ne z zakresu nawiązywania kontaktów pomiędzy przedsię-
biorstwami, doradztwo biznesowe w zakresie projektowania 
przestrzeni biurowych, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, ana-

liza rynku, badania i analizy rynkowe, analiza marketingowa 
nieruchomości, zapewnianie elektronicznego śledzenia nie-
ruchomości dla osób trzecich w celach biznesowych, pla-
nowanie, projektowanie, rozwój, utrzymanie, śledzenie oraz 
raportowanie projektów budowy nieruchomości dla osób 
trzecich, udostępnianie pracowników wspomagających prace 
biurowe, usługi zarządzania projektami dla podmiotów trze-
cich, usługi doradztwa biznesowego w zakresie układu prze-
strzennego, architektury infrastruktury oraz aranżacji wnętrz, 
usługi doradcze w zakresie układu przestrzennego w celu 
optymalizacji wydajności procesów biznesowych i podej-
mowania decyzji, wspomagana komputerowo optymalizacja 
i zarządzanie, mianowicie zarządzanie logistyką i przestrzenią 
fizyczną, sklepu spożywcze, internetowe sklepy spożywcze, 
usługi komputerowe, a mianowicie usługi ułatwiające sprze-
daż towarów i usług za pośrednictwem globalnej sieci łącz-
ności elektronicznej, udostępnianie baz danych do przeszu-
kiwania online do sprzedaży towarów i usług osób trzecich, 
udostępnianie przeszukiwanego w trybie online przewodnika 
po zamówieniach do lokalizowania, organizowania i prezen-
towania towarów i usług innych sprzedawców internetowych, 
usługi detaliczne związane z prezentami i rozmaitościami, re-
klama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie 
działalności handlowej, usługi w zakresie czynności biurowych, 
36 usługi zarządzania nieruchomościami, organizowanie wy-
najmu nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wy-
najem apartamentów, lokali mieszkalnych i biurowych, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, 41 organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizo-
wanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi 
klubów sportowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], sprawdziany edukacyjne, nauczanie, usługi klubów 
sportowych, a mianowicie zapewnianie instruktażu i sprzę-
tu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, 43 usługi zakwaterowania tym-
czasowego, usługi w zakresie żywności i napojów, zapewnie-
nie przestrzeni do spotkań, usługi restauracyjne i barowe.

(210) 485805 (220) 2018 05 10
(731) ADLER MARCIN BUSINESS & FINANCE, Warszawa
(540) ale SŁODKI KARMEL WYPIEKI & KAWA

(531) 11.01.25, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślin-
ne zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa nienaturalna, 
41 edukacja, rozrywka lub nauczanie jako usługi klubowe, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, pra-
cowni specjalistycznych, koncertów, organizowanie przyjęć, 
kształcenie praktyczne, pokazy edukacyjne i rozrywkowe, 
organizowanie balów, organizowanie konkursów eduka-
cyjnych lub rozrywkowych, rozrywka, 43 bufety, kafeterie, 
kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje, restauracje samoob-
sługowe, stołówki, usługi barowe, stałe lub mobilne.
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(210) 485806 (220) 2018 05 10
(731) INTELLIGENT TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Intelligent Technologies

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.04
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory 
cząstek, aktynometry, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alar-
my dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady [części składowe 
przyrządów optycznych], alkoholomierze, amperomierze, 
analizatory powietrza, anemometry, anody, anteny, antyka-
tody, aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura 
do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna do ko-
mutacji, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty do projek-
cji przezroczy, aparaty fotograficzne, aparaty rentgenowskie 
nie do celów medycznych, aparaty tlenowe do pływania 
podwodnego, apertometry [optyka], aplikacje komputero-
we do pobrania, artykuły optyczne, audiowizualne urządze-
nia dydaktyczne [do nauczania], automaty biletowe, auto-
matyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego 
ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegaw-
cze do pojazdów, balony meteorologiczne, bankomaty, ba-
rometry, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie 
do papierosów elektronicznych, baterie elektryczne, baterie 
elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, betatrony, bez-
pieczniki topikowe, biochipy, biurowe urządzenia do dziur-
kowania kart, błony rentgenowskie, naświetlone, boje sygna-
lizacyjne, brzęczyki, buty chroniące przed wypadkami, na-
promieniowaniem i ogniem, celowniki teleskopowe do bro-
ni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej, cew-
ki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, 
chipy [układy scalone], chipy z kodem dna, chromatografy 
do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące 
przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki 
do sond, cukromierze, cyfrowe stacje meteorologiczne, cy-
klotrony, cyrkle do mierzenia, czarne skrzynki [rejestratory 
danych], częstotliwościomierze, czujniki, czytniki [sprzęt 
do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czyt-
niki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze [odległościo-
mierze], densymetry, densytometry, detektory podczerwie-
ni, diody świecące [LED], dozowniki, drogowe światła sygna-
lizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, 
drut bezpiecznikowy, drut miedziany izolowany, druty [prze-
wody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, druty 
magnetyczne, dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski 
kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski oblicze-
niowe, dyski optyczne, dyskietki, dysze wylotowe do węży 
pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki 
alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania do telefonów 
komórkowych, dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi 
przesuwnikowe, dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż 
do gier wideo, ekierki pomiarowe, ekrany [fotografia], ekrany 
fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do ce-
lów przemysłowych, ekrany wideo, elektrolizery, elektronicz-
ne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, 
elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne obroże 
treningowe dla zwierząt, elektroniczne partytury, do pobra-
nia, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne systemy 
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektroniczne tabli-
ce wyświetlające, elektroniczne terminarze osobiste, elektro-
niczne tłumacze kieszonkowe, elektryczne dzwonki 
do drzwi, elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikują-

ce dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, elektrycz-
ne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze 
światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy [rzutniki], ergo-
metry, etui na okulary, etui na smartfony, fajki z ustnikiem 
do oddychania pod wodą, falomierze, film kinematograficz-
ny, naświetlony, filmy [błony] naświetlone, filmy rysunkowe 
animowane, filtry do aparatów fotograficznych, filtry do ma-
sek do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do foto-
grafii, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, fo-
tokopiarki, fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę foto-
graficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia 
pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, 
głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektrycz-
ne], grafika do pobrania do telefonów komórkowych, gro-
dzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe, gwizd-
ki do przywoływania psów, gwizdki sportowe, gwizdki sy-
gnalizacyjne, hologramy, identyfikacyjne karty magnetycz-
ne, igły do kompasów geodezyjnych, igły gramofonowe, in-
kubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, in-
stalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami 
przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, 
inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne 
pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne 
terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy 
komputerowe, kable elektryczne, kable koncentryczne, ka-
ble rozruchowe do silników, kable światłowodowe, kalkulato-
ry, kalkulatory kieszonkowe, kalorymetry, kamery cofania 
do pojazdów, kamery termowizyjne, kamery wideo, kamizel-
ki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe 
przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, 
karkasy dla cewek elektrycznych, kartridże z grami wideo, 
karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pamięci 
do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kaski dojazdy kon-
nej, kaski ochronne do uprawiania sportu, kasy rejestrujące, 
katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], kątowniki 
do mierzenia, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody 
ręczne), klawiatury komputerowe, klepsydry [czasomierze], 
koce gaśnicze, kodery magnetyczne, kodowane identyfika-
cyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magne-
tyczne, kodowane karty-klucze, kolektory elektryczne, kom-
binezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, 
komórki fotowoltaiczne, komparatory, kompasy [przyrządy 
pomiarowe], kompasy okrętowe, komputery, komputery 
cienki klient, komputery do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, komputery kieszonkowe [PDA], komputery przenośne 
[podręczne], komutatory, kondensatory, kondensory optycz-
ne, końcówki [elektryczność], korektory graficzne [urządze-
nia audio], krokomierze [pedometry], kryształy galenitu [de-
tektory], kuwety fotograficzne, kwasomierze [areometry], 
kwasomierze do akumulatorów, laktometry [mlekomierze], 
lampy błyskowe [fotografia], lampy błyskowe do aparatów 
fotograficznych, lampy ciemniowe [fotografia], lampy elek-
tronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy 
optyczne, lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, 
lasery, nie do celów medycznych, latarnie magiczne [aparaty 
projekcyjne], latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczni-
ki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, liny 
sondujące, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, lupy 
[optyka], lustra [optyka], lustra do kontroli pracy, ładowarki 
do baterii, ładowarki do papierosów elektronicznych, łań-
cuszki do binokli, laty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], 
łączniki elektryczne, łyżki do odmierzania, magnesy dekora-
cyjne, magnetofony, magnetowidy, magnetyczne nośniki 
danych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanima-
cyjne [przyrządy dydaktyczne], maski do nurkowania, maski 
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do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, maski 
ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny 
do liczenia i sortowania pieniędzy, maszyny faksymilowe, 
maszyny i urządzenia do sondowania, maszyny sumujące, 
materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], me-
ble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żeto-
nami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania tele-
wizorów, megafony, membrany [akustyka], membrany 
do aparatury naukowej, metronomy, miarki [przyrządy mier-
nicze], miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub obrącz-
ki, miarki krawieckie, miary, miary stolarskie, mierniki sygnału 
satelitarnego, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mi-
kroskopy, mikrotomy, miksery audio, modemy, monitory 
[programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], 
monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], 
myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje na tusz, nie-
napełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomu-
nikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, naklejki termo-
czułe, nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robotni-
ków, napędy dysków do komputera, neony reklamowe, nici 
identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, 
nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych [fo-
tografia], numeryczne wyświetlacze elektroniczne, obiekty-
wy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy [soczewki] opty-
ka, obiektywy do selfie, obiektywy powiększające, obudowy 
głośników, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochra-
niacze zębów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, 
ochronniki przepięciowe, odbiorniki audiowizualne, odbior-
niki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odbla-
skowe kamizelki ochronne, odgromniki, odtwarzacze kaset, 
odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, 
odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbe-
stowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed 
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kulood-
porna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, 
ognioodporna odzież, ograniczniki [elektryczność], ogro-
dzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, okulary 3D, okulary 
inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okula-
ry przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omo-
mierze, oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do okula-
rów, oprogramowanie gier, oprogramowanie komputero-
wych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, optycz-
ne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, oscylografy, 
osłony azbestowe dla strażaków, osłony do gniazdek elek-
trycznych, osłony głowy, osłony obiektywów, osłony ochron-
ne na twarz dla robotników, osłony przeciwodblaskowe, 
osłony zabezpieczające przed iskrami, osobiste urządzenia 
stereofoniczne, owoskopy [prześwietlarki jaj], ozonizatory 
[ozonatory], pachołki drogowe, pagery radiowe, palmtopy, 
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele sło-
neczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, 
paski do telefonów komórkowych, pasy bezpieczeństwa, 
inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowe-
go, peryskopy, piece do użytku laboratoryjnego, pierścienie 
kalibrujące, piony ciężarkowe, pipety, pirometry, plandeki 
ochronne, planimetry, platformy oprogramowania kompu-
terowego, nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne do po-
bierania, plotery, płytki dla układów scalonych, płyty do aku-
mulatorów elektrycznych, płyty gramofonowe, płyty kom-
paktowe [audio-wideo], podkładki pod myszy komputero-
we, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, 
podręczne słowniki elektroniczne, pojemniczki na szkła kon-
taktowe, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, pokrowce 
do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do table-
tów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, polary-

metry, pomiarowe naczynia szklane, pompy pożarnicze, po-
włoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji 
przewodów elektrycznych, poziomnice alkoholowe, po-
ziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze 
do pojazdów, probówki, procesory centralne, programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy 
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, 
nagrane, projektory, prostowniki, próżniomierze, pryzmaty 
[optyka], przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe auto-
matyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory 
[elektryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne, 
przepływomierze, przetworniki elektryczne, przewodniki 
elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, 
przezrocza [fotografia], przyciski do dzwonków, przykładnice 
pomiarowe, przyłbice do spawania, przyrządy do kosmogra-
fii, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do po-
miarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, 
przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy do po-
miaru rozmiaru palca, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy 
do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy 
do wskazywania temperatury, przyrządy do wyznaczania 
azymutu, przyrządy i urządzenia do badania materiałów, 
przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przy-
rządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy po-
miarowe, przyrządy zawierające okular, przysłony [fotogra-
fia], przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne, do po-
brania, pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki odgałęźne 
[elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], rada-
ry, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona 
gramofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki do przezroczy, 
rastry do fotograwiury, ratownicze latarki laserowe, reduktory 
[elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia 
do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regula-
tory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w mi-
lach] dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania po-
wietrza, retorty, rękawice azbestowe do ochrony przed wy-
padkami, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed 
promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rę-
kawice do ochrony przed wypadkami, rękawy do wskazywa-
nia kierunku wiatru, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, ro-
boty edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone 
w sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne, różdżki dla 
różdżkarzy, rurki do nurkowania, rurki kapilarne, rurki Pitota, 
rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, rury głosowe, 
satelity do celów naukowych, schody i drabinki pożarowe, 
sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, 
siatki zabezpieczające przed wypadkami, skafandry dla nur-
ków, skanery [urządzenia do przetwarzania danych], skrzynki 
akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słu-
chawki [zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne, smart-
fony, soczewki do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], 
soczewki optyczne, solomierze, sonary, sondy do celów na-
ukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdzia-
ny do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwa-
rzające dane], sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy, 
sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzężenia elektryczne, 
stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm 
magnetycznych dla komputerów, stateczniki [oświetlenie], 
statki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, ste-
reoskopy, stojaki do retort, stoliki miernicze [przyrządy geo-
dezyjne], stroboskopy, styki elektryczne, subwoofery, suszar-
ki do klisz [fotografia], suszarki fotograficzne, suwaki logaryt-
miczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, 
sygnały mgłowe, nie wybuchowe, symulatory ćwiczeń reani-
macyjnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, 
syreny, szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szalki 
Petriego, szklane obudowy do akumulatorów, szkła kontak-
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towe, szkło optyczne, sznureczki do binokli, szpule [fotogra-
fia], śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, 
światła błyskowe [sygnały świetlne], światłowody, tablety, 
tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice 
sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne 
lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksome-
try, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobie-
gania wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic 
[nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magne-
tyczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony 
bezprzewodowe, telefony komórkowe, telegrafy [urządze-
nia], telepromptery [wyświetlacze tekstów], teleskopy, teo-
dolity, termohigrometry, termometry nie do celów medycz-
nych, termostaty do pojazdów, tłumice, tokeny bezpieczeń-
stwa [urządzenia szyfrujące], torby do noszenia komputerów, 
totalizatory, transformatory elektryczne, transformatory pod-
wyższające napięcie, transpondery, tranzystory [elektronika], 
tratwy ratunkowe, triody, tuby do głośników, tuleje łączące 
do kabli elektrycznych, tworniki [elektryczność], tygle [labo-
ratoryjne], układy scalone, urynometry, urządzenia bezpie-
czeństwa ruchu kolejowego, urządzenia diagnostyczne 
nie do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urzą-
dzenia do analizy żywności, urządzenia do automatycznego 
kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów, urzą-
dzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia 
do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do de-
tekcji podczerwieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia 
do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia do fo-
totelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia do komu-
nikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli frankowania, 
urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do lokali-
zowania dźwięku, urządzenia do monitorowania niemowląt, 
urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urzą-
dzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia 
do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządze-
nia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego 
[MRI], nie do celów medycznych, urządzenia do ochrony 
osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania, inne 
niż do sztucznego oddychania, urządzenia do odmagneso-
wywania taśm magnetycznych, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia 
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości [fo-
tografia], urządzenia do powiększania [fotografia], urządze-
nia do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia 
do przetwarzania danych, urządzenia do regulowania ko-
tłów, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do reje-
strowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości, 
urządzenia do stereoskopii, urządzenia do suszenia odbitek 
fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urzą-
dzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, 
urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia 
do wyważania, urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], urzą-
dzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnała-
mi, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania 
zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalne-
go zapłonu, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instala-
cje do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do celów 
medycznych, urządzenia i przyrządy do astronomii, urządze-
nia i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrządy do ważenia, 
urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia 
i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, 
urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia jonizujące 
nie do przetwarzania powietrza czy wody, urządzenia kadru-
jące do przezroczy fotograficznych, urządzenia katodowe 
używane przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia ki-
nematograficzne, urządzenia krawieckie do zaznaczania rąb-
ków, urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycz-

nych, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery 
pokładowe], urządzenia PDA, urządzenia przeciwzakłócenio-
we [elektryczność], urządzenia radiologiczne do celów prze-
mysłowych, urządzenia systemu GPS, urządzenia telekomu-
nikacyjne w postaci biżuterii, urządzenia telewizyjne, urzą-
dzenia testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia 
wideo do monitorowania niemowląt, urządzenia wysokiej 
częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promie-
niowaniem rentgenowskim, nie do celów medycznych, urzą-
dzenia zdalnego sterowania, wagi analizujące masę ciała, 
wagi dla niemowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, wagi 
pomostowe, wagi precyzyjne, walkie-talkie, wariometry, 
węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki la-
boratoryjne, wizjery do drzwi [judasze], wizjery fotograficz-
ne, woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], 
wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne 
emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia 
[spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, 
wskaźniki strat elektrycznych, wykrywacze [detektory], wy-
krywacze dymu, wykrywacze fałszywych monet, wykrywa-
cze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego 
lub wojskowego, wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, 
inne niż do oświetlania, wyłączniki samoczynne, wysoko-
ściomierze, wyzwalacze migawki [fotografia], wzbudniki 
elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, wzorniki 
[przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływa-
ków, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, za-
wory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetycz-
ne], zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, 
zegarki inteligentne, zegary kontrolne [czasomierze rejestru-
jące], zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów 
punktowych, zespoły przewodów elektrycznych do samo-
chodów, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, 
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy so-
czewek [wzierniki, okulary], złącza do przewodów elektrycz-
nych, złączki do przewodów [elektryczność], zmieniacze au-
tomatyczne [jukebox] do komputerów, znaczniki [stolar-
stwo], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mecha-
niczne, znaki mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, 
znaki, świecące, 20 bambus, biblioteczki [regały na książki], 
blaty stołowe, blok rzeźniczy [stolik], boje cumownicze, bol-
ce do fleków do obuwia, niemetalowe, budy dla psów, budy 
dla zwierząt domowych, bursztyn, chodziki dla dzieci, coro-
zo [biały twardy materiał podobny do kości słoniowej], czopy 
niemetalowe, dekoracje wiszące [ozdoby], domki dla ptaków, 
dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, drabiny z drew-
na lub tworzyw sztucznych, drzwi do mebli, dystrybutory 
woreczków na psie odchody, mocowane, niemetalowe, 
dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucz-
nych, dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, 
dzwonki wiatrowe [dekoracja], etykiety z tworzyw sztucz-
nych, fiszbin, surowiec lub półprodukt, fotele fryzjerskie, gar-
deroby, haczyki na ubrania, niemetalowe, haczyki, niemeta-
lowe, do wieszaków stojących na ubrania, haki do zasłon, 
imitacje szylkretu, kanapo-tapczany, kanapy, kanistry, nieme-
talowe, karimaty, karnisze do zasłon, kartoteki [meble], karty-
-klucze z tworzyw sztucznych, niekodowane, kasety do eks-
pozycji biżuterii, kastry niemetalowe do mieszania zaprawy 
murarskiej, klamki do drzwi niemetalowe, klepka bednarska, 
klipsy z tworzyw sztucznych do zamykania torebek, klucze 
z tworzyw sztucznych, kojce, kołatki do drzwi z materiałów 
niemetalowych, kołki niemetalowe, kołki rozporowe, nieme-
talowe, kołnierze do mocowania rur, niemetalowe, komody, 
konsole, kopyta zwierzęce, koral, korki, korki do butelek, ko-
sze do noszenia dzieci, kosze niemetalowe, kosze piekarskie, 
kosze rybackie, kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, 
kość słoniowa, nieobrobiona lub półobrobiona, kozły [stojaki 
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meblowe], kozły do piłowania, kółka do kluczy, niemetalowe, 
kółka do zasłon, kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, 
kółka samonastawne, nie z metalu, krany niemetalowe 
do beczek, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon (na linki], 
kredensy, krucyfiksy z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, inne niż biżuteria, krzesła, lusterka ręczne [luster-
ka toaletowe], lustra (srebrzone szkło), lawy [meble], łóżeczka 
dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóż-
ka, łóżka drewniane, łóżka hydrostatyczne nie do celów lecz-
niczych, łóżka szpitalne, macica perłowa, nieobrobiona lub 
półobrobiona, manekiny na ubrania, manekiny, manekiny 
krawieckie, maszty flagowe do trzymania w rękach, niemeta-
lowe, materace, materace dmuchane, do celów niemedycz-
nych, materace dmuchane, nie do celów medycznych, mate-
race kempingowe, maty do kojców dziecięcych, maty 
do przewijania niemowląt, maty do spania, maty wyjmowa-
ne do zlewów, meble, meble biurowe, meble metalowe, me-
ble ogrodowe, meble szkolne, muszle, nadmuchiwane me-
ble, nakrętki niemetalowe, nakrętki niemetalowe do butelek, 
niemetalowe beczułki, niemetalowe bransoletki identyfika-
cyjne, niemetalowe kapsle do korkowania, niemetalowe po-
jemniki do wymiany oleju, niemetalowe urządzenia do za-
mykania do drzwi, niemetalowe urządzenia do zamykania 
do okien, nity, niemetalowe, nogi do mebli, nosidła [jarzma], 
numery domów nieświecące, niemetalowe, obiekty nadmu-
chiwane powietrzem do reklamy, obrazy (ramy do -), obręcze 
do beczek niemetalowe, obróbka krawędzi ze słomy, ochra-
niacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, 
ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne niż 
pościel, ograniczniki do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, 
ograniczniki do okien, niemetalowe ani niegumowe, opako-
wania drewniane do butelek, oprawy do szczotek, osłony 
do kominków (meble), osprzęt niemetalowy do drzwi, 
osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do me-
bli, osprzęt niemetalowy do okien, ozdoby z tworzyw sztucz-
nych do artykułów spożywczych, palety transportowe nie-
metalowe, palety załadowcze niemetalowe, paliki namioto-
we niemetalowe, panele drewniane do mebli, parawany 
[meble], pazury zwierzęce, pianka morska, plastry miodu 
[ramki], plastry woskowe do uli, plecionki ze słomy z wyjąt-
kiem mat, płytki lustrzane, płytki z prasowanego bursztynu, 
podgłówki, wałki, podpórki, niemetalowe, do roślin lub 
drzew, podstawy łóżek, poduszki, poduszki dla zwierząt do-
mowych, poduszki dmuchane do spania, do celów nieme-
dycznych, poduszki dmuchane, do celów niemedycznych, 
poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, po-
duszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, pojemniki 
do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalo-
we [składowanie, transport], pojemniki niemetalowe na pali-
wa płynne, pojemniki pływające niemetalowe, pokrętła nie-
metalowe, pokrowce na odzież [magazynowanie], pokrowce 
na odzież [szafa], popiersia z drewna, wosku, gipsu lub two-
rzyw sztucznych, poroża jeleni, posążki z drewna, wosku, 
gipsu lub tworzyw sztucznych, posłania dla zwierząt domo-
wych, postumenty pod doniczki na kwiaty, pościel, oprócz 
bielizny pościelowej, poziome żaluzje wewnętrzne z lamel-
kami, półka na talerze, półki biblioteczne, półki do kartotek 
[meble], półki magazynowe, pręty do mocowania chodni-
ków na schodach, prowadnice do zasłon, przewijaki, ptaki 
wypchane, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, 
pulpity [meble], pulpity do pracy w pozycji stojącej, ramki 
do haftowania, ramki drewniane do uli, rampy z tworzyw 
sztucznych dla pojazdów, ramy obrazów [listwy do -], rogi 
zwierzęce, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety pa-
pierowe, rolety wewnętrzne okienne, rolety z plecionek 
drewnianych [meble], rolki do zasłon, rotang [trzcinopalma, 
ratan], róg, nieobrobiony lub półobrobiony, ruchome nieme-

talowe schody pasażerskie, rygle do ram okiennych, nieme-
talowe, siedzenia metalowe, siedzenia prysznicowe, sienniki, 
skrajniki [gabaryty] niemetalowe do wagonów kolejowych, 
skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynie kratowe [opakowania], 
skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynki lęgowe, 
skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, skrzynki na listy, 
niemetalowe i niemurowane, skrzynki na narzędzia niemeta-
lowe, puste, skrzynki na zabawki, słupki do drapania dla ko-
tów, sploty słomiane, spusty [zawory] z tworzyw sztucznych, 
stanowiska maszyn liczących, stoiska wystawowe, stojaki 
do butelek, stojaki do wieszania ubrań, stojaki do wystawia-
nia gazet, stojaki na beczki, niemetalowe, stojaki na broń, sto-
jaki na czasopisma, stojaki na kapelusze, stojaki na książki 
[meble], stojaki na parasole, stojaki na paszę, stojaki na ręcz-
niki [meble], stojaki, półki, stoliki pod maszyny do pisania, 
stoliki ruchome pod komputery, stoły, stoły do masażu, stoły 
do piły [robocze], inne niż części maszyn, stoły kreślarskie, 
stoły metalowe, stoły warsztatowe, stoły z imadłem [meble], 
stopki do mebli, stopnie [drabiny] niemetalowe, szafki 
do przechowywania żywności, szafki na lekarstwa, szafki za-
mykane, szafki ze schowkami, szafy wnękowe, szezlongi, 
szkło srebrzone [lustra], sznury do podwiązywania zasłon, 
szpilki szewskie, niemetalowe, szpule niemechaniczne nie-
metalowe do nawijania przewodów giętkich, szpulki drew-
niane do przędzy, nici jedwabnych, sznurka, sztabki z praso-
wanego bursztynu, szyldy z drewna lub tworzyw sztucz-
nych, śruby [wkręty] niemetalowe, śruby niemetalowe, tabli-
ce do zawieszania kluczy, tablice ogłoszeniowe, tabliczki 
znamionowe, niemetalowe, taborety, taborety ze schodkiem 
[meble], tace niemetalowe, taśmy drewniane, toaletki, trum-
ny, trumny (osprzęt niemetalowy do -), trzcina [materiał 
do wyplatania], uchwyty do wanny, niemetalowe, uchwyty 
do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, ule, urny pogrzebo-
we, wachlarze nieelektryczne, wezgłowia, wieszaki i haczyki 
na ubrania, wieszaki na torby, niemetalowe, wieszaki stojące 
na płaszcze, wino (kadzie drewniane do zlewania -), wolno-
stojące przepierzenia [meble], wózki barowe ruchome 
do podawania herbaty, wózki meblowe, wsporniki, niemeta-
lowe, do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucz-
nych do mebli, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, wyso-
kie krzesła dla dzieci, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] 
z drewna lub tworzyw sztucznych, zaciski do przewodów 
i rur, niemetalowe, zaciski niemetalowe do kabli, zagłówki - 
poduszki dla niemowląt [podpórki], zagłówki [meble], za-
główki dla niemowląt, załadunkowe (palety -) niemetalowe, 
zamki nieelektryczne, niemetalowe, zamki niemetalowe 
do pojazdów, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub 
gumy, zamknięcia do pojemników niemetalowe, zasłony 
bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików, zasuwy 
drzwiowe niemetalowe, zatyczki, nie ze szkła, metalu lub 
kauczuku, zawiasy niemetalowe, zawory wodociągowe 
z tworzyw sztucznych, zawory, niemetalowe, inne niż części 
maszyn, zbiorniki niemetalowe i niemurowane, zwierzęta 
wypchane, żerdzie niemetalowe, 35 administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, administrowanie progra-
mami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualiza-
cja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt fi-
nansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalno-
ści gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynko-
we, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocz-
towa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepo-
wych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działal-
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ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamo-
wych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż pró-
bek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), 
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowa-
ny, marketing w ramach wydawania oprogramowania, ma-
szynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna 
firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opra-
cowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja 
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów 
promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisa-
nie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie 
dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, 
produkcja programów typu telezakupy, produkcja progra-
mów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pro-
mowanie towarów i usług w formie sponsorowania wyda-
rzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicz-
nych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, 
przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tek-
stów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i da-
nych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie re-
klam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlo-
wych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, 
sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia, medycznego, staty-
styczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie 
informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, 
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów 
reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usłu-
gi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospo-
darczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizneso-
wej, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwon-
ków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego 
online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi han-
dlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagra-
nych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakre-
sie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usłu-
gi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, 
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promo-
cji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa bizne-
sowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 

inwestorów, prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośred-
nictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla 
osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, 
usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach 
[prace biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie, 
usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porówny-
wania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, 
usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z li-
stami prezentów, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi 
na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem 
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowe-
go we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybuto-
rów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wy-
posażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamo-
wych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakre-
sie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, za-
rządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji 
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospo-
darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 37 asfalto-
wanie, budowa fabryk, budowa falochronów, budowa i kon-
serwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budo-
wa stoisk i sklepów targowych, budownictwo, budownictwo 
podwodne, budownictwo portowe, ciesielstwo, czyszczenie 
budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od ze-
wnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, 
czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojaz-
dów, deratyzacja, dezynfekcja, eliminacja zakłóceń w instala-
cjach elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja, kon-
serwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów 
przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, in-
stalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa 
urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalni-
czych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz napra-
wa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie, konserwa-
cja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie 
budynków, konserwacja basenów, konserwacja i naprawa 
palników, konserwacja i naprawa samolotów, konserwacja 
i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja mebli, konser-
wacja pojazdów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, 
konsultacje budowlane, lakierowanie, ładowanie akumulato-
rów do pojazdów, malowanie, malowanie lub naprawa zna-
ków, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alar-
mowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji 
grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia ku-
chennego, murarstwo, mycie, mycie pojazdów, nadzór bu-
dowlany, naprawa aparatów fotograficznych, naprawa i kon-
serwacja projektorów filmowych, naprawa i konserwacja 
skarbców, naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, na-
prawa linii wysokiego napięcia, naprawa obuwia, naprawa 
opon, naprawa parasoli, naprawa parasoli przeciwsłonecz-
nych, naprawa pomp, naprawa zamków, naprawy podwod-
ne, naprawy tapicerskie, nitowanie, odnawianie dzieł sztuki, 
odnawianie instrumentów muzycznych, ostrzenie noży, po-



88 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT25/2018

lerowanie pojazdów, pranie bielizny, pranie na sucho, pranie 
pieluch tekstylnych, prasowanie odzieży, regeneracja i na-
pełnianie tonerów i tuszów, regeneracja maszyn zużytych 
lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych 
lub częściowo zniszczonych, renowacja mebli, renowacja 
odzieży, renowacja powłok cynowych, roboty wydobywcze 
[górnictwo], rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, 
sterylizacja narzędzi medycznych, strojenie instrumentów 
muzycznych, szlifowanie papierem ściernym, szlifowanie 
przy użyciu pumeksu, sztuczne naśnieżanie, tapetowanie, 
tapicerowanie mebli, tępienie szkodników, inne niż w rolnic-
twie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, tynkowanie, 
układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi 
dekarskie, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradztwa bu-
dowlanego, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi hy-
drauliczne, usługi napraw awarii pojazdów, usługi stacji ob-
sługi pojazdów [tankowanie i obsługa], usługi stoczniowe, 
usługi szczelinowania hydraulicznego, usługi w zakresie 
szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, 
wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych, wier-
cenie studni, wulkanizacja opon [naprawa], wynajem buldo-
żerów, wynajem koparek, wynajem pomp do drenażu, wy-
najem pralek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem 
sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wypożycza-
nie maszyn do czyszczenia, wypożyczanie suszarek do na-
czyń, wypożyczanie zmywarek, wyważanie opon, zabezpie-
czanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, 
zamiatanie dróg, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje roz-
mów] dla serwisów społecznościowych, informacja o teleko-
munikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednic-
twem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale 
komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprze-
wodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połą-
czeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line 
kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie 
wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych 
dla usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy 
danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie fo-
rów internetowych online, usługi poczty głosowej, usługi 
przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elek-
tronicznej], usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, 
usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania do sieci 
telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, 
usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi 
telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyła-
nie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunika-
cyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, wypożyczanie faksów, wypożyczanie mo-
demów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz 
danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kompute-
rowych, 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, doradz-
two zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarcza-
nie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomo-
cy usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, eduka-
cja religijna, fotografia, fotoreportaże, hazard, informacja 
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informa-
cja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie prak-
tyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, 
montaż taśm w ideo, nagrywanie na taśmach wideo, na-

uczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nocne kluby, ob-
sługa ogrodów zoologicznych, organizacja imprez rozrywko-
wych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach 
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowa-
nie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organi-
zowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie za-
wodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, 
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, plano-
wanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja 
filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, pro-
dukcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspi-
naczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia 
teatralne [produkcja], przedszkola, publikowanie książek, pu-
blikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe 
programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, sport 
(wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], sporzą-
dzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, 
studia filmowe, szkolenia sado [szkolenia z japońskiej cere-
monii picia herbaty], szkoły z internatem, świadczenie usług 
w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłuma-
czenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, udo-
stępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu 
sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozryw-
ka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi 
bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubo-
we [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdro-
wie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub 
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów 
[wystawy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi 
pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi 
przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi 
rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe za-
pewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenera osobi-
stego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi 
w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obo-
zów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania 
graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakre-
sie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 
usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radio-
wych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem 
urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów teni-
sowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmo-
wanie stadionów, wypożyczanie akwariów pokojowych, wy-
pożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatral-
nych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji 
teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie fil-
mów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie 
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magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wy-
pożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurko-
wania, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, 
wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli re-
wiowych, wyższe uczelnie [edukacja], 42 aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, analizy chemiczne, 
analizy dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych, 
analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów 
komputerowych, analizy wody, audyt energetyczny, bada-
nia bakteriologiczne, badania biologiczne, badania che-
miczne, badania geologiczne, badania naukowe, badania 
techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzi-
nie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, chmura obli-
czeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradz-
two dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradz-
two w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie oszczędności energii, doradztw o w zakresie 
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, do-
radztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i pro-
gramowaniu za pośrednictwem strony internetowej, eks-
ploracja podwodna [akwanautyka], elektroniczne monito-
rowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi 
w celu wykrywania oszustw w Internecie, elektroniczne 
monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykry-
wania kradzieży tożsamości w Internecie, hosting serwe-
rów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowa-
nia komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja 
oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, kon-
trola szybów naftowych, konwersja danych lub dokumen-
tów na formę elektroniczną, konwersja programów kom-
puterowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, miernic-
two [pomiary], monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautory-
zowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 
ocena jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny, odblo-
kowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie da-
nych komputerowych, opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie 
projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], pisanie techniczne, platforma jako usługa [PaaS], po-
miary geodezyjne, pomiary pól naftowych, poszukiwania 
geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, powielanie pro-
gramów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, prognozowanie 
pogody, prognozy meteorologiczne, programowanie kom-
puterów, projektowanie budowlane, projektowanie deko-
racji wnętrz, projektowanie mody, projektowanie opako-
wań, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie 
urbanistyczne, próby kliniczne, przechowywanie danych 
elektronicznych, rozsiewanie środków chemicznych 
w chmurach w celu wywołania deszczu, stwierdzanie au-
tentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysło-
we], testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawno-
ści, testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie in-
deksów informacji opartych na stronach internetowych dla 
osób, trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie 
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, udzielanie in-
formacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji 

emisji dwutlenku węgla, usługi architektoniczne, usługi 
chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 
usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, 
usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsul-
tacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi pod-
miotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szy-
frowania danych, usługi świadczone przez laboratoria na-
ukowe, usługi w zakresie ochrony antywirusowej kompute-
rów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmo-
wanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(210) 485818 (220) 2018 05 10
(731) DISEGNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DISEGNA

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli, urządzeń i sprzętu oświetleniowego, 
urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego, 37 usłu-
gi budowlane, usługi malarskie, usługi w zakresie instalacji 
elektrycznych, usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja 
i naprawa szyb, okien i rolet, 42 usługi projektowania wnętrz 
budynków użyteczności publicznej.

(210) 485842 (220) 2018 05 11
(731) PENDRAKOWSKA PATRYCJA, Warszawa
(540) WYDAWNICTWO ASIAN CENTURY

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 01.05.01, 01.05.12, 27.05.01
(510), (511) 16 książki, podręczniki [książki], czasopisma [pe-
riodyki], gazety, periodyki [czasopisma], publikacje drukowa-
ne, 41 publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso-
pism, publikowanie książek, publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe.

(210) 485843 (220) 2018 05 11
(731) MINDFUL VOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MindfulVoice

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymie-
nionych usług, zawarte w tej klasie, 41 usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie, 
edukacja, edukacja dorosłych, edukacja przedszkolna, eduka-
cja zawodowa, usługi szkół (edukacja), doradztwo zawodo-
we (edukacja), usługi przedszkolne (edukacja lub rozrywka), 
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oprogramowanie komputerowe związane z edukacją dzieci, 
zajęcia zorganizowane, dla dzieci (rozrywka/edukacja), do-
radztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkole-
niami), prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych 
i szkoleniowych dla młodych łudzi i dorosłych, przedszkola, 
produkcja telewizyjna, produkcja filmowa, radiowa, doradz-
two, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych 
usług, zawarte w tej klasie, usługi klubów zdrowia (zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne), kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe 
w zakresie rozwoju osobistego, szkolenia edukacyjne, szko-
lenia dla dorosłych, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia 
w dziedzinie biznesu, usługi edukacyjne związane ze szko-
leniami zawodowymi, doradztwo w zakresie szkolenia i do-
radztwa zawodowego.

(210) 485844 (220) 2018 05 11
(731) CITY PARK POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) Piwo świętomarcińskie
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, preparaty 
do produkcji napojów.

(210) 485847 (220) 2018 05 11
(731) DUDA-CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) DUDA Logistics

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, chroniony 
transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie kore-
spondencji, przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie to-
warów [zaopatrzenie], dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, fracht [przewóz towarów], pośrednic-
two frachtowe, holowanie, informacja o transporcie, usługi 
kierowców, transport kolejowy, wypożyczanie kontenerów 
magazynowych, logistyka transportu, magazynowanie, in-
formacja o magazynowaniu, wynajmowanie magazynów, 
transport mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych, pa-
kowanie towarów, prowadzenie parkingów, wypożyczanie 
pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży, usługi przepro-
wadzkowe, przewożenie ładunków, przewóz samochodami 
ciężarowymi, rezerwacja transportu, rozładunek, transport 
samochodowy, wypożyczanie samochodów, składowanie 
towarów, spedycja, usługi taksówek, pośrednictwo w trans-
porcie, usługi nawigacji transportu, transport i składowanie 
odpadów, transport pasażerski, transport podróżnych, usłu-
gi kurierskie [listy lub towary], wypożyczanie samochodów 
wyścigowych.

(210) 485858 (220) 2018 05 11
(731) ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH, Warszawa
(540) DZIENNIK WARTO WIEDZIEĆ

(531) 27.05.01, 29.01.12, 20.01.03
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie.

(210) 485867 (220) 2018 05 11
(731) DARLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) DARLOG WSZYSTKODOMAGAZYNU.PL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.03, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 6 regały paletowe z metalu, systemy regałów, 
struktury metalowe do magazynowania, metalowe ramy 
regałów, rury ze stali nierdzewnej, metalowe wsporniki 
do mebli, palety do transportu wewnętrznego metalowe, 
palety załadowcze metalowe, produkty budowlane z meta-
lu, produkty metalowe do użytku w budownictwie, osłony 
z metalu, panele metalowe, kratownice metalowe, wsporniki 
metalowe, metalowe wsporniki do półek, siatki metalowe, 
siatki druciane i cienkie siatki druciane, kotwy metalowe, 
podkładki metalowe, podkładki regulacyjne, barierki ochron-
ne metalowe, słupki metalowe, metalowe pomosty robocze, 
drabiny metalowe, drabiny i rusztowania z metalu, 12 po-
jazdy elektryczne, wózki jezdniowe widłowe, wózki trans-
portowe, wózki towarowe, wózki na dokumenty, pojemniki 
na kółkach do transportu towarów,ramy z kołami do prze-
mieszczania przedmiotów, 16 artykuły biurowe, sprzęt biu-
rowy, skoroszyty i segregatory, kartonowe kontenery do pa-
kowania, tablice z kartkami do prezentacji [flipchart], tablice 
suchościeralne, tablice magnetyczne do planowania zajęć 
i spotkań, kartonowe maty stołowe, maty na biurko, okładki, 
obwoluty, przyrządy do rysowania na tablicy ściennej, mar-
kery, pisaki, gąbki do tablic suchościeralnych, stojaki na akce-
soria biurkowe, 20 meble, meble biurowe, meble metalowe, 
półki magazynowe, regały, regały metalowe, półki sklepowe, 
systemy półkowe, niemetalowe regały magazynowe, rega-
ły do przechowywania, stelaże wystawowe, biurka, krzesła 
biurowe, półki biurowe, stoły biurowe, stoły konferencyjne, 
krzesła konferencyjne, wieszaki na stojące ubrania, 37 napra-
wa rusztowań, naprawa maszyn, informacja o naprawach, 
konserwacja i naprawa mebli, naprawa narzędzi, budowa 
i naprawa magazynów, instalowanie obiektów i urządzeń 
magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
montaż zestawów półek, montaż tymczasowych barie-
rek, montaż systemów przechowywania, usługi w zakresie 
montażu rusztowań, demontaż maszyn, usługi demontażu, 
39 magazynowanie, informacja o składowaniu, informacja 
o magazynowaniu, informacja o transporcie, logistyka trans-
portu, przeprowadzki, przewożenie, składowanie towarów 
w magazynach, transport, usługi rozładunku towarów, usługi 
magazynowe, usługi doradcze w zakresie magazynowania 
towarów, 40 stolarstwo meblowe, 41 kształcenie praktycz-
ne, szkolenia edukacyjne, szkolenia przemysłowe, szkolenia 
personelu, 42 projektowanie mebli, projektowanie przyrzą-
dów, projektowanie konstrukcji, projektowanie systemów 
składowania, projektowanie techniczne i doradztwo, do-
radztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo 
w zakresie projektowania konstrukcyjnego, przeglądy tech-
niczne, usługi w zakresie przeglądów technicznych, przegląd 
urządzeń, przegląd wadliwych konstrukcji, opracowywanie 
projektów technicznych.
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(210) 485878 (220) 2018 05 11
(731) SOBIESKA ANETA PAULINA, Skierniewice
(540) TRYTON

(531) 27.05.01, 26.05.04
(510), (511) 9 buty chroniące przed wypadkami, napro-
mieniowaniem i ogniem, rękawice do ochrony przed 
wypadkami.

(210) 485898 (220) 2018 05 14
(731) JACKIEWICZ ALEKSANDRA, Opole
(540) LP LEWY PROSTY

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, 35 usługi sprzedaży hurtowej, de-
talicznej oraz za pośrednictwem sieci Internet w związku 
z odzieżą.

(210) 485901 (220) 2018 05 14
(731) AGENCJA PROMOCJI ZIELENI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CERTYFIKAT ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH

(531) 27.05.01, 29.01.03, 02.07.14, 05.01.99, 14.09.01, 26.04.02, 
26.04.18

(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, opracowywanie kur-
sów edukacyjnych i egzaminów.

(210) 485908 (220) 2018 05 14
(731) KONIMPEX-INVEST PROJEKT 2 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) KONIMPEX INVEST

(531) 07.01.08, 07.01.25, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.09, 
27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 16 broszury w zakresie sprzedaży nieruchomo-
ści, katalogi, ulotki reklamowe, 35 reklamowanie nierucho-
mości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi reklamowe 

dotyczące nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu 
nieruchomościami, 36 usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z budynkami mieszkalnymi, usługi nabywania 
nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieru-
chomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi 
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi 
wynajmu mieszkań, administrowanie nieruchomościami, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem nie-
ruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, dostarczanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, 37 usługi budowlane, 
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa-
nie nieruchomości.

(210) 485910 (220) 2018 05 14
(731) ALFA ŻURAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kartuzy

(540) TarzanPark

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie konkursów, organizowanie 
zawodów sportowych, planowanie przyjęć, wypożyczanie 
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego, usługi klubowe-rozrywka lub naucza-
nie, usługi klubów zdrowia-zdrowie i ćwiczenia fizyczne, 
usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych.

(210) 485911 (220) 2018 05 14
(731) JACKIEWICZ ALEKSANDRA, Opole
(540) LEWY PROSTY
(510), (511) 25 odzież, 35 usługi sprzedaży hurtowej, de-
talicznej oraz za pośrednictwem sieci Internet w zakresie 
odzieży.

(210) 485933 (220) 2018 05 15
(731) FIXAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) PUROTERM
(510), (511) 19 konstrukcyjne elementy niemetalowe dla 
budownictwa.

(210) 485934 (220) 2018 05 15
(731) POKWICKA-CROUCHER KATARZYNA, Lębork
(540) Ecoplastomer
(510), (511) 1 polimery kationowe, polimery wzbogacane, 
polimery chemiczne, polimery fluorowe, polimerazy termo-
stabilne, polimery absorbujące wodę, polimery kwasu mle-
kowego, polimery akrylowe redyspergowalne, polimerowe 
produkty przejściowe, polimery rozpuszczalne w wodzie, 
polimery do zastosowania w przemyśle, polimery fluidalne 
do użytku przemysłowego, polimery akrylowe w postaci 
proszku, polimery do użytku w procesach separacji, poli-
mery do użytku w analizowaniu białek, polimery glukozy 
do użytku w przemyśle, polimery do użytku przy sporządza-
niu gipsu, polimery do stosowania przy wytwarzaniu klejów, 
polimery aminoakrylowe do użytku w produkcji, polimery 
do użytku w analizie substancji biochemicznych, polimery 
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absorbujące ciecze do użytku w ogrodnictwie, polimery 
do użytku w analizowaniu kwasów nukleinowych, poli-
mery absorbujące ciecze do użytku w rolnictwie, polimery 
do użytku przy produkcji wykończeń podłogowych, polime-
ry do użytku przy sporządzaniu mieszanin cementowych, 
polimery do użytku w przemyśle wiertniczym i naftowym, 
polimery do użytku w analizowaniu organicznych substan-
cji chemicznych, polimery do użytku w produkcji rolniczych 
środków chemicznych, 17 polimery elastomerowe, polimery 
elastomerowe do użytku w produkcji, polimery elastomero-
we w postaci arkuszy do użytku w produkcji, polimery ela-
stomerowe w postaci bloków do użytku w produkcji.

(210) 485940 (220) 2018 05 15
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) SAGITARO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 485942 (220) 2018 05 15
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Fajne Babki
(510), (511) 30 aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, 
ciasta, ciasta mrożone, ciasta o przedłużonej trwałości, ciasto 
na wypieki, ciasto na słodkie wypieki, desery w proszku, desery 

mrożone, ciasto w formie masy do pieczenia, ciasto w proszku, 
dekoracje cukiernicze do ciast, enzymy do ciast, koncentraty 
ciast w proszku, koncentraty deserów, kremy do ciast, pianki 
do ciast, polewy do ciast, proszki do wyrobu ciast, wyroby cu-
kiernicze, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast.

(210) 485959 (220) 2018 05 15
(731) EDWARD BUDZULAK, Poznań
(540) AROMACOLORS
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, 30 aromaty spożywcze 
inne niż olejki eteryczne, koncentraty warzywne stosowa-
ne jako przyprawy, słodziki składające się z koncentratów 
owocowych.

(210) 485983 (220) 2018 05 16
(731) CZERSKA-CZYŻ AGNIESZKA PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWE, Płock
(540) Kudłata Maryśka
(510), (511) 32 piwo rzemieślnicze, 33 alkohole 
wysokoprocentowe.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 475507, 477910, 481279, 481618, 481619, 483371, 483601, 483652, 484796, 484797, 485934

2 483824, 485959

3 473812, 481981, 482212, 483270, 483601, 483652, 484052, 484155, 484164, 484485, 484651, 484659, 484796, 
484797, 485213, 485311, 485429, 485465, 485637, 485795, 485798, 485801

4 483922, 485294

5 475507, 477910, 479179, 481279, 481436, 481789, 483270, 483371, 483601, 483652, 483759, 483823, 484052, 
484160, 484164, 484170, 484184, 484336, 484340, 484343, 484403, 484485, 484494, 484495, 484525, 484651, 
484796, 484797, 484959, 484961, 484974, 484975, 485075, 485076, 485077, 485193, 485311, 485357, 485429, 
485637, 485692, 485729, 485801, 485940

6 482946, 483085, 483401, 483502, 485711, 485867

7 482498, 483061, 485215, 485218, 485385, 485387, 485636

8 480905, 483601, 483652, 483779, 484504, 485213, 485636

9 458450, 471830, 473812, 480437, 481026, 481841, 481847, 481849, 481850, 481862, 481864, 482878, 483086, 
483092, 483401, 484405, 484406, 484524, 484575, 484632, 484637, 484642, 484645, 484665, 484712, 485002, 
485070, 485094, 485211, 485212, 485264, 485294, 485298, 485307, 485328, 485346, 485356, 485387, 485466, 
485537, 485681, 485787, 485791, 485806, 485878

10 473994, 481436, 484131, 484132, 484160, 484170, 484336, 484340, 484343, 484403, 484485, 484665, 485703

11 480905, 483976, 485211, 485215, 485294, 485387

12 483061, 483601, 483652, 485211, 485385, 485750, 485786, 485867

14 480437, 483086, 483388, 484542, 485517, 485584

16 473812, 479203, 480437, 481618, 481619, 482878, 483824, 483940, 483941, 484238, 484471, 484575, 484659, 
484712, 485002, 485070, 485094, 485346, 485517, 485537, 485672, 485842, 485867, 485908

17 475291, 480239, 480258, 485218, 485385, 485934

18 473812, 475597, 480768, 483086, 484542, 485213, 485409, 485542, 485702

19 473650, 473653, 473662, 473666, 482946, 483085, 483171, 483782, 483902, 484490, 485298, 485304, 485388, 
485551, 485933

20 483085, 483601, 483646, 483652, 483779, 483896, 484131, 484132, 484637, 484738, 485516, 485551, 485663, 
485806, 485867

21 473812, 483502, 483601, 483652, 483779, 484504, 484737, 485213, 485409, 485577

22 483401

24 473812, 483646, 483896, 484131, 484132, 485213, 485730

25 473812, 475597, 480437, 480709, 480768, 481029, 483086, 483444, 483896, 483940, 483941, 484131, 484132, 
484570, 484792, 485213, 485394, 485410, 485467, 485517, 485713, 485898, 485911

26 483086

27 483601, 483652, 485551

28 473812, 483976, 484405, 484406, 484550, 485328, 485409, 485517, 485730

29 473812, 474096, 477274, 481565, 481567, 481789, 481947, 482807, 483127, 483767, 483768, 484415, 484520, 
484547, 485005, 485559, 485630, 485729

30 473812, 474096, 478052, 481430, 481565, 481567, 481789, 481981, 482807, 482915, 482928, 482935, 482937, 
484150, 484161, 484232, 484479, 484547, 484715, 485005, 485357, 485389, 485521, 485523, 485524, 485525, 
485528, 485530, 485531, 485533, 485535, 485536, 485539, 485540, 485541, 485543, 485545, 485547, 485630, 
485729, 485805, 485942, 485959

31 475507, 481279, 481565, 481567, 484512, 485409, 485418, 485497, 485546
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32 473812, 480858, 481789, 482971, 483614, 484161, 484393, 484547, 485005, 485357, 485559, 485844, 485983

33 479167, 484150, 485983

34 481841, 481847, 481849, 481850, 481862, 481864, 485624, 485625, 485626, 485627

35 471830, 473650, 473653, 473662, 473666, 473994, 474101, 475507, 477493, 479167, 479203, 479863, 480437, 
480768, 481026, 481279, 481789, 482835, 482878, 482946, 483085, 483086, 483092, 483266, 483779, 483824, 
483902, 483922, 484149, 484178, 484181, 484186, 484205, 484238, 484239, 484251, 484333, 484334, 484471, 
484490, 484504, 484517, 484520, 484524, 484525, 484632, 484651, 484995, 484996, 484999, 485002, 485028, 
485193, 485211, 485264, 485311, 485344, 485346, 485350, 485356, 485387, 485409, 485410, 485411, 485413, 
485418, 485430, 485467, 485468, 485516, 485517, 485537, 485551, 485570, 485578, 485580, 485584, 485585, 
485630, 485672, 485703, 485708, 485711, 485730, 485737, 485791, 485804, 485806, 485818, 485843, 485898, 
485908, 485911

36 471830, 474101, 477493, 479203, 480495, 480587, 481026, 482835, 484149, 484333, 484334, 484487, 484573, 
484632, 485009, 485012, 485188, 485190, 485264, 485298, 485304, 485468, 485804, 485908

37 477493, 477910, 482946, 483171, 483902, 483922, 483924, 484205, 484618, 485210, 485262, 485298, 485304, 
485350, 485387, 485681, 485735, 485742, 485750, 485806, 485818, 485867, 485908

38 471830, 479203, 480437, 482878, 483092, 483940, 483941, 484517, 484632, 484642, 484645, 485028, 485294, 
485307, 485346, 485473, 485806

39 476979, 476984, 476987, 477493, 482807, 482835, 482970, 484149, 484179, 484260, 484471, 484995, 484999, 
485002, 485346, 485350, 485534, 485681, 485750, 485847, 485867

40 479863, 481436, 484618, 485350, 485385, 485387, 485711, 485867

41 473812, 473994, 474096, 476979, 476984, 476987, 477493, 479203, 480242, 480245, 480437, 481026, 481269, 
481436, 481789, 482878, 483940, 483941, 484238, 484239, 484251, 484365, 484384, 484405, 484406, 484471, 
484563, 484575, 484593, 484599, 484632, 484712, 484794, 484999, 485002, 485028, 485070, 485094, 485210, 
485314, 485328, 485346, 485350, 485393, 485430, 485465, 485466, 485468, 485517, 485537, 485538, 485551, 
485634, 485672, 485687, 485708, 485744, 485765, 485804, 485805, 485806, 485842, 485843, 485858, 485867, 
485901, 485910

42 471830, 477493, 480242, 480245, 481026, 482835, 483085, 483092, 483902, 483922, 483924, 484178, 484181, 
484186, 484205, 484517, 484524, 484632, 484642, 484645, 484819, 484996, 485294, 485298, 485304, 485307, 
485346, 485356, 485387, 485388, 485430, 485466, 485473, 485551, 485765, 485806, 485818, 485867

43 476979, 476984, 476987, 477493, 482807, 482835, 483262, 483614, 484161, 484239, 484251, 484260, 484405, 
484406, 484471, 484715, 485188, 485190, 485344, 485347, 485411, 485413, 485577, 485686, 485804, 485805

44 458450, 475507, 477493, 480242, 480245, 480569, 481789, 482281, 484006, 484239, 484251, 484365, 484665, 
485019, 485028, 485193, 485210, 485393, 485465, 485519, 485637, 485679, 485765, 485791

45 480242, 480245, 480495, 481026, 482835, 484131, 484132, 484238, 485212, 485344, 485473, 485746
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1959 Festa Italia 484504

4POLAND 485750

a to dobre ! 485005

A 484573

ABC pets 485409

AeroMex 484403

AGAWA.PL 483824

ale SŁODKI KARMEL WYPIEKI & KAWA 485805

A-ligner ortodoncja cyfrowa 484665

ALPINA 485542

apteka osobista 485193

aquaworld.com.pl 483902

AROMACOLORS 485959

ARTOFDECORS 485551

Asthmex 484343

Asystent BHP 485537

awim INWEST 485262

B&M GRANITY Sp. z o.o. 483782

Babiarnia stylizacja rzęs 485465

BabyBoom 485578

BÄCKER BECKER 485630

Bitcan 484517

Blue Range BR 485625

BLUZ UP WWW.BLUZUP.COM 484792

BMX HOLIDAYS OBÓZ BMXOWY 476987

Boccone TRATTORIA 485686

bookre. 484260

BOULEVARD & RESIDENCE Ustronie Morskie 485188

BOULEVARD & RESIDENCE Ustronie Morskie 485190

BROWAR EUREKA 482971

BSC BUSINESS SUPPORT CENTER 485210

BY we 485804

CALVITRA 484974

CANBERRA 485546

CENTRALNE BIURO ŚCIGANIA DŁUŻNIKÓW 484186

centrum zabaw figlarium 481269

CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA  
WILCACCORA Instituto Peruano  
de Investigacion Fitoterapica Andina  
DROGUERIA IPIFA Lima Wilcaccora EXTRAKT  
(Uncaria tomentosa) suplement diety 
PROSZEK 479179

Ceperki 482928

CERTYFIKAT ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY  
POLSKICH 485901

CHANGE designed for lil 481864

CHANGE UP designed for lil 481841

CHANGE 481862

CHLEB OD FRANKA 481430

Chronosal 484336

Chyży popowany chips 484479

COLIBRA 483388

CRISPIG 481947

Cristallis 485559

CUD UBEZPIECZENIA  
Centrum Ubezpieczeń Dealerskich 480587

Cuki Alfatec 483502

DandruMED 485429

DARLOG WSZYSTKODOMAGAZYNU.PL 485867

D-Day John 485626

DEADlift  SINCE  2014 483444

DeCoro 484659

DELTIUM 484959

Digitally Social Vodka 479167

DISEGNA 485818

Diured 485075

Diured 485076

Diured 485077

Drosed CHRUPIĄCA PANIERKA 484520

DUDA Logistics 485847

DUNGEON FORGE 484550

działalność.pl 485264

DZIENNIK WARTO WIEDZIEĆ 485858

e 485681

ECO TAXI 485534

Ecoplastomer 485934

EDU 4Kids 485314

EFEKTAN 484494

ELEPHANT VANILLA chai 478052

energia medycyna naturalna 485765

esthetickompleks 485028

Eternal Tea 485523

Eternal TEA 485543

EUROPEL 484618

EXBREAKOUT 485070

EXTRADENT PIOTR CICHOŃ STOMATOLOGIA 485519

Factoria Raritas 9/15 484150

Fajne Babki 485942

farma Bii 484239

Farma Bii 484251

FAST-MAŚĆ FAST-ŻEL FAST-KREM 485311
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feerum 485570

ferretti 485215

FIDUS 484333

FIIT CHANGE UP 481847

FIIT CHANGE 481849

FIIT 481850

Firma Bratki HURTOWNIA BIŻUTERII B 485584

Foodio Concepts 485411

Foodio concepts 485413

FOOG wear 485713

FSG  Prawo 485746

FULL-SPECTRUM 485692

GAMESPARKS 483092

GATNER 483061

Gemei 480905

Girnar 485533

GIRNAR 485547

Golden Assam Tea 485521

GOLDEN ASSAM 485545

Green CENTERFLEX 473650

green hub 485307

green light 485294

GRUPA PERPETUM ENERGIA 483922

GWARANTOWANA JAKOŚĆ PALIW 483266

HEBAR 481565

Hebar 481567

hermann technoplast 475291

High Quality 484131

Hiltop Gold Cup Tea 485525

HILTOP GOLDCUP TEA 485536

Hiltop Red Cup Tea 485524

HILTOP RED CUP TEA 485535

HIT! HEALTHY INGREDIENTS TREATMENTS  
FOR HAIR 485637

HOTPIN 485356

HUTIK 475597

HYDROBUDOWA-1 485388

IBUXAL 484961

ICC INTERNATIONAL  
COACHING COMMUNITY 484712

iDesigner 484996

IJ IZABELA JANACHOWSKA  
LIFESTYLE DREAM 483941

IJ IZABELA JANACHOWSKA  
WEDDING DREAM 483940

INNERBUILDING 484794

INNO-BIOXINUM 485801

Instytut Żywności i Żywienia  
im. prof.dra med. Aleksandra Szczygła 480245

Intelligent Technologies 485806

IVANKI 482937

iWIEM 482878

Jockey TEA 485541

Jockey 485531

JOFI 484542

John white 485627

K2 CARNAUBA WAX 485795

K2 TOTALNY POŁYSK 485798

KAWA i STRAWA 484715

KOMANDOS 485212

KOMINEX.pl 485585

KONFERENCJA MŁODYCH LIDERÓW 485094

KONIMPEX INVEST 485908

KREATIK 485430

kuchnia MARCHÉ 485344

Kudłata Maryśka 485983

Kwiaty Wiosny Tomasz Kłosek 485418

LEWY PROSTY 485911

LION 482970

LOKO PARRY 484645

LP LEWY PROSTY 485898

LP 484642

LUCID 477493

M MAR BUD 483171

M4Medical 485703

Marsalitta 481981

MAYBE 481029

MBM PHARMA 484184

MEBLE STELMACH 485663

Mediana CENTERFLEX 473653

Meduza 484384

Meitela Classic Fashion 485394

MEMTECH 484205

MERITS 485410

MERIVA 485787

Mi Bellumi 482212

MINCER EST. PHARMA 1989  
ECEPTURY PIĘKNA 484052

MINCER 484164

MindfulVoice 485843

miss spa 485213

MOJE SIGA-SIGA 484995

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ CERTYFIKAT Q 484178

Narodowe Centrum Edukacji  
Żywieniowej IŻŻ 480242

NARZEDZIOWY24.EU 485636

nasze Melodie 485346

Natrodent 481436

NIEKASYN 484405

NIEKASYNO 484406

NITE PETS 483976

NIVELAN 484495

NOMADSTORY 484471
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NOVADEX 484975

OBRE 484819

OFITEX 484490

ON FERRON POLISH MAN PRODUCTION 484570

ONEMARKET 485737

OP 483401

Open Brokers 479203

Optilux 485791

Original CENTERFLEX 473662

ORUGA GROUP 480495

padma tea 485540

Padma 485530

PANEK CLINIC 484006

Patriotka 485473

PelaCold 484485

PERPETUM ENERGIA 483924

PETROSTER 485387

PGE Baltica 485350

PIEKARNIA ULMAN 485389

PINTA 485577

Piwo świętomarcińskie 485844

PLATINUM DENT 480569

PO PROSTU 484232

poligo 485468

Polski24.pl 484149

POWERTOOLS 485711

Prawnik+ 481026

PRIME EYEWEAR 458450

PROBIOX10 484525

proSklep 471830

PROTECTOR BY-PASS 485497

Pryncy Sekret 482935

PRYWATNE CENTRUM TERAPII MOWY  
GADUŁA 482281

PUROTERM 485933

QuizShow kreatywna zabawa ! 484563

r.Fresh 480258

r.Glow 480239

raitech 475507

RAW NUTRITION 481789

Red CENTERFLEX 473666

RESTAURACJA AVANGARDA WARSZAWA 485347

ROLLCAMP ZAJAWKOWY OBÓZ ROLKOWY 476984

RSI Rock Solid Investments  
www.rocksolidinvestments.pl 484487

SAFARI 474096

safe concept IT’S CLEVER! 483085

SAGITARO 485940

Salflutin 484340

SALIREO 484524

SCOOT CAMP OBÓZ HULAJNOGI  
WYCZYNOWEJ 476979

SECRET VOLCANO 485328

SENIA 484738

SENSO 485211

SER GNIEŹNIEŃSKI Z DZIURAMI NATURALNIE  
PEŁNOTŁUSTY 483127

Serene 484393

SHARK INVESTMENT 474101

SHC 485467

SIGA-SIGA 485002

SilTAC EC 483371

SIMPRO VR SIMULATORS 485466

Singielki 482915

Skakanka 485393

smart euro 485304

smart future 485298

Smart Mama 483646

smartMIŚ 485730

SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA 483767

SOKOŁÓW JAKOŚĆ GWARANTOWANA 483768

SOKOŁÓW NATURALNIE 484415

SORAYA OCHRONA MIKROBIOMU  
beauty biotic RÓWNOWAGA PIĘKNA 484797

SORAYA TOTAL COLLAGEN INNOWACJA!  
COLLAGEN XVIII ARCHITECT 484796

SPRINTTEX drukarnia dzianin i tkanin 479863

SPUMAX WZDĘCIA 484170

SPUMAX 484160

Stallion V8 485624

STELLO 484737

Stockhome 485516

Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa 484238

STREFA CZASOWA SIGA-SIGA 484999

STREFA TAXI 484179

Super High Quality 484132

SUPER PODLASIAK 485672

SUPER PRODUKT WYBÓR KONSUMENTÓW 484181

sushi time great food. fast 482807

Swojski smak przetwórstwo  
i dystrybucja wędlin Marzena Struzikowska 477274

Symcare 483823

Symcloza 483759

SZKOŁA MISTRZÓW PRAWA PRACY 484575

Świst 485744

TADAM 481618

TaDAR Sztuka Gotowania 483779

TAJNA BROŃ SZEWCA 481619

TarzanPark 485910

The Bro 485679

THE SUPER FATHER 480437

TŁOCZNIA WARECKA 1947 SOK TŁOCZONY  
Z JABŁEK 5L SOK 100% +WIT. C  
NATURALNIE MĘTNY 480858



1 2 1 2

98 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT25/20188

tołpa: urban garden. 484155

TomTi 484593

TotalGlass 482946

TRACHEM ORTHODONTICS 473994

Trimurti 485528

Trimurti 485539

TRIPLEX Trzyskładnikowy środek  
do uzdatniania wody basenowej.  
Zawiera: chlor do dezynfekcji, algicyd  
zwalczający algi i glony oraz koagulant  
niezbędny do prawidłowej filtracji.  
www.aqua-ro.pl 477910

TROJAK Auto Serwis 485735

TRYTON 485878

TRZY KORONY BROWAR NOWOSĄDECKI 483614

TWÓJ FARMACEUTA 485708

Tytus 484512

UNISONO 480768

UNIT 80 485634

Unity Line 482835

UROSILESIA 484365

Vancooler centrum regeneracji chłodnic 485218

VERSACO 483601

versaco 483652

VILLAIN-CON 473812

VIOOH 484632

VOLT BAU ELECTRIC 485742

Vosco S106 485786

W WELLBEING CONFERENCE 485538

Wileńska Clinic 485019

WILKAMI 485702

WITAMINY Z GÓR GórWit 484547

Wizjoner 481279

WKLADY KOMINOWE.pl 485580

WODO-ZAURY 483270

WWW.SOSDIETA.PL 483262

WYDAWNICTWO ASIAN CENTURY 485842

XIUNIANG 480709

X-KOM PRO 484637

YONELLE NANODISC PHARMA COMPLEX 484651

ZATORSKI 485385

zdrowe Życie 485729

ZIA DESIGN 483086

ZŁOTE ZBOŻA 485357

ZŁOTY SPINACZ 485687



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.

861938 NORMON (2018 03 26) 5, 35
1166410 CREDO (2018 04 18) 34
1166412 MATRIX (2018 04 18) 34
1205296 FODARLLOY (2018 05 10)

CFE: 26.11.25, 27.05.01 25
1210077 SOLAR (2018 04 16)

CFE: 05.03.14, 27.05.01 1
1242128 SALAMURI (2018 04 03)

CFE: 28.19.00 33
1242129 TASI (2018 04 03)

CFE: 28.19.00 33
1403963 l (2018 01 12, 2017 09 22)

CFE: 26.04.03, 27.05.21, 
29.01.12

35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45
1403994 SEOYON E-HWA (2018 03 05)

CFE: 26.04.03, 27.01.01, 27.05.08, 29.01.12 12
1404023 AVENIR (2017 10 16) 9
1404143 LV (2018 02 15, 2017 10 02)

CFE: 27.05.22 35, 38, 41
1404150 Gentamiderm (2018 04 20, 2017 10 20) 5
1404151 Gentamicutan (2018 04 20, 2017 10 20) 5
1404191 2018 02 09)

CFE: 28.05.00 32, 33
1404208 ROTAREX (2017 11 10)

CFE: 01.01.04, 27.05.08, 29.01.04 10
1404218 VICETIN (2018 01 19)

CFE: 28.05.00 5
1404368 Green Island (2018 04 24, 2017 11 02) 31
1404375 SEKVENCA (2018 03 12)

CFE: 28.05.00 5
1404378 UNID (2018 01 08, 2017 07 10) 9, 10, 38, 

42, 44
1404390 ALBARUS (2018 01 11, 2017 07 25)

CFE: 26.01.02, 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01 9
1404418 2018 02 13, 2017 08 14)

CFE: 04.05.02, 18.05.03 9, 28, 41
1404426 Holiland (2017 12 08)

CFE: 02.09.01, 27.05.07, 28.03.00 30
1404442 Go-o-al ! (2018 01 16) 29, 30, 31
1404509 SCHOLAE MUNDI (2017 09 20, 2017 04 12)

CFE: 05.01.05, 20.07.01, 
29.01.12

6, 16, 18, 25, 
35, 36, 41

1404553 2017 10 31)
CFE: 26.01.01, 26.11.07 11, 20

1404588 Broncholytin Ambro 
(2017 11 30, 2017 11 27)

5

1404645 PARISPARKLES (2018 03 02) 3, 32, 33
1404657 2017 10 12)

CFE: 28.03.00 29
1404683 LEDECA (2017 12 25)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 9, 11, 42
1404694 B (2018 01 25)

CFE: 27.05.21, 28.03.00, 29.01.15 16
1404697 Agate (2018 01 25)

CFE: 25.03.01, 26.11.12, 28.03.00 12
1404732 MioCuore (2018 02 12)

CFE: 27.05.01 25
1404735 LUYUAN (2018 02 12)

CFE: 26.01.19, 27.05.01, 28.03.00 6
1404739 ZAKKA (2018 02 01)

CFE: 28.05.00 6, 14, 16, 18, 20, 
21, 24, 25, 35

1404828 younique (2018 04 13, 2017 11 22)
CFE: 05.13.25, 25.01.25, 27.05.01 3

1404883 exoticmix (2017 12 29)
CFE: 05.07.22, 29.01.15 5, 32, 35

1404897 PROSYNEO (2018 03 22) 5, 29
1404902 FaringoSpray (2018 04 02) 5, 35
1404914 2017 12 29)

CFE: 26.13.25, 28.05.00, 29.01.13 5, 32, 35
1404917 Plan B (2018 01 31)

CFE: 28.05.00 32
1404925 Suggi (2017 10 25)

CFE: 27.05.01 31
1404926 enzio (2017 10 25)

CFE: 27.05.01 10, 20, 24, 35
1404936 Tian Du (2018 01 25)

CFE: 26.04.18, 27.05.03, 28.03.00 28
1404974 HEHONG (2018 03 29)

CFE: 27.05.17, 28.03.00 40
1404986 O-DETECT (2018 04 24) 9
1404993 Laviano (2018 04 26, 2018 01 25) 30
1405025 Biolla (2017 11 29)

CFE: 27.05.01, 29.01.01 32
1405046 KOOYA (2017 11 22)

CFE: 27.05.01 7



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1210077 

3  1404645, 1404828 

5  861938, 1404150, 1404151, 1404218, 1404375, 1404588, 1404883,
 1404897, 1404902, 1404914 

6  1404509, 1404735, 1404739 

7  1405046 

9  1404023, 1404378, 1404390, 1404418, 1404683, 1404986 

10  1404208, 1404378, 1404926 

11  1404553, 1404683 

12  1403994, 1404697 

14  1404739 

16  1404509, 1404694, 1404739 

18  1404509, 1404739 

20  1404553, 1404739, 1404926 

21  1404739 

24  1404739, 1404926 

25  1205296, 1404509, 1404732, 1404739 

28  1404418, 1404936 

29  1404442, 1404657, 1404897 

30  1404426, 1404442, 1404993 

31  1404368, 1404442, 1404925 

32  1404191, 1404645, 1404883, 1404914, 1404917, 1405025 

33  1242128, 1242129, 1404191, 1404645 

34  1166410, 1166412 

35  861938, 1403963, 1404143, 1404509, 1404739, 1404883, 1404902,
 1404914, 1404926 

36  1403963, 1404509 

37  1403963 

38  1403963, 1404143, 1404378 

39  1403963 

40  1403963, 1404974 

41  1403963, 1404143, 1404418, 1404509 

42  1403963, 1404378, 1404683 

43  1403963 

44  1403963, 1404378 

45  1403963



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.

473749 International Speedway Corporation
2018 03 05 4, 7, 9, 12, 25

467455 NFL Properties Europe GmbH
2018 03 12 25, 28

478499 Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen 
GmbH & Co. KGaA
2018 03 27 9, 35, 41, 45

479172 GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

2018 05 25 29, 30

479825 Chr. Hansen A/S

2018 05 28 5



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1387991 Lux Industries Ltd.
2018 05 25 25

1387888 Jennyfer S.A.
2018 05 28 25
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