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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 25 czerwca 2018 r. Nr ZT26

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 
DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.

(210) 486903 (220) 2009 08 31
(731) CYWILNO-WOJSKOWY ZWIĄZEK SPORTOWY 

ZAWISZA, Bydgoszcz
(540) ZAWISZA BYDGOSZCZ
(511) 3, 16, 25, 39, 43

(210) 486904 (220) 2009 08 31
(731) CYWILNO-WOJSKOWY ZWIĄZEK SPORTOWY 

ZAWISZA, Bydgoszcz
(540) ZAWISZA
(511) 3, 16, 25, 39, 43



WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.

Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

3 486903, 486904

16 486903, 486904

25 486903, 486904

39 486903, 486904

43 486903, 486904



WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

ZAWISZA BYDGOSZCZ 486903 ZAWISZA 486904



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) 472324 (220) 2017 05 29
(731) GŁÓWKA MARCIN P.W. GLOPEX, Będzin
(540) GLOPEX
(510), (511) 5 preparaty witaminowe dla zwierząt, zwłaszcza 
dla psów i kotów, białkowe suplementy dla zwierząt, 31 kar-
my i pasze dla zwierząt, pokarmy, zwłaszcza w postaci ta-
bletek, płatków, granulatów w postaci ekstrudowanej oraz 
pokarmy naturalne suszone i liofilizowane przeznaczone dla 
drobnych zwierząt hodowlanych, ptaków, gadów, płazów 
oraz dla ryb, zwłaszcza dla ryb ozdobnych, ryb akwariowych, 
jadalne owady, żywe, żywe przynęty dla wędkarstwa, ziarno 
do żywienia zwierząt, zwierzęta żywe.

(210) 472991 (220) 2017 06 16
(731) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa; CYFROWY 
POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) smart FIRMA

(531) 27.05.01, 26.11.13, 26.04.16, 26.04.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, wyłączniki elektryczne, 
elektryczne urządzenia łącznościowe, elektryczne urządze-
nia nawigacyjne, urządzenia i przyrządy elektryczne przewo-
dzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, 
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwię-
ku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty gramofo-
nowe, płyty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, płyty 
(dyski) z nagraniami, sprzęt przetwarzający dane i kompute-
ry, urządzenia do gaszenia ognia, przenośne urządzenia elek-
troniczne, dekodery, urządzenia do kodowania lub dekodo-
wania, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, telefony 
przenośne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, 
anteny i baterie do tych telefonów, ładowarki, obudowy ko-
lorowe do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe, 
karty PCMCIA, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów 

komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty tele-
foniczne do telefonów komórkowych - karty sim, repondery 
telefoniczne, maszty antenowe do telefonii bezprzewodo-
wej, przewody i słuchawki telefoniczne, urządzenia do prze-
twarzania informacji, urządzenia współpracujące z kompute-
rami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, dyski 
do nagrywania i rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, au-
dio-wideo i optyczne, pamięci komputerowe, programy 
komputerowe, programy komputerowe ładowalne, progra-
my komputerowe nagrane, programy gier komputerowych, 
karty z pamięcią, karty magnetyczne kodowane, urządzenia 
do odtwarzania dźwięku i obrazu, odbiorniki radiowe i tele-
wizyjne, komputery, komputery przenośne, oprogramowa-
nie komputerowe nagrane, oprogramowanie, włączając 
oprogramowanie do gier oraz oprogramowanie do telefo-
nów komórkowych, w tym umożliwiające za pośrednictwem 
telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem sieci telein-
formatycznych Internet dostęp do i pobieranie różnych 
usług i aplikacji, aplikacje mobilne i internetowe, komputero-
we urządzenia peryferyjne, modemy, aparatura do radioko-
munikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna, maszty 
do łączności radiowej, nadajniki telekomunikacyjne, odbior-
niki radiowe, zespoły nadawcze, aparaty wideo, taśmy wi-
deo, aparaty fotograficzne, głośniki, rzutniki, kamery filmowe, 
kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, 
aparaty kinematograficzne, taśmy filmowe kinematograficz-
ne naświetlone, taśmy magnetyczne, urządzenia do monta-
żu filmów kinematograficznych, aparaty projekcyjne, ekrany 
projekcyjne, urządzenia do gier działające wyłącznie z od-
biornikiem telewizyjnym, odtwarzacze płyt kompaktowych, 
publikacje elektroniczne, mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestru-
jące, magnetyczne nośniki danych, urządzenia do nagrywa-
nia, transmisji reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, 
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, ki-
nematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnaliza-
cyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 
oprogramowanie, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, 
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i re-
gulacji energii elektrycznej, 16 materiały piśmienne, wyroby 
z papieru i kartonu w tym koperty i papier firmowy, kartony 
do pakowania, kartony na prezenty, czasopisma, książki, pe-
riodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, foldery, 
broszury, prospekty, druki, formularze, fotografie, kalendarze, 
katalogi, plakaty, naklejki, nalepki, obwoluty, publikacje, ry-
sunki, karty okolicznościowe, bilety, kupony papierowe, ma-
teriały instruktażowe i do nauczania inne niż urządzenia, 
35 usługi zarządzania działalnością handlową, administrowa-
nie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo w za-
kresie organizowania, prowadzenia działalności gospodar-
czej i zarządzania, usługi marketingowe, usługi w zakresie 
informacji handlowej, telefoniczne udzielanie informacji [dla 
nieobecnych abonentów], usługi marketingu telefoniczne-
go [z wyjątkiem sprzedaży], usługi w zakresie telefonicznego 
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udzielania informacji handlowej o produktach i usługach, 
usługi w zakresie prowadzenia centrum informacyjnego, 
usługi reklamowe, produkcja i rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmo-
wanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, dystry-
bucja materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, publikowanie tekstów reklamowych, doradztwo w za-
kresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 
usługi w zakresie zarządzania holdingami, profesjonalne za-
rządzanie działalnością artystyczną, pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, usługi związane z przenosze-
niem przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi związane z organizacją targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, pokazy towarów, rozpowszechnianie 
próbek, badanie rynku i opinii społecznej, pozyskiwanie da-
nych i systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwa-
nie w komputerowych bazach danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, usługi w zakresie zgrupowania na rzecz osób 
trzecich następujących towarów: przenośnych urządzeń 
elektronicznych oraz akcesoriów do nich, artykułów radiote-
lewizyjnych, materiałów piśmiennych! informacyjnych po-
zwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w do-
brych warunkach, sprzedaż detaliczna i hurtowa przenośnych 
urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich, sprzedaż 
detaliczna i hurtowa artykułów radiowotelewizyjnych, usługi 
świadczone w systemie on-line w zakresie kupna i sprzedaży 
usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do Inter-
netu, usług telewizji cyfrowej i analogowej, w tym usług 
udostępniania materiałów audio i video na żądanie, przeno-
śnych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich, 
artykułów radiotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i in-
formacyjnych, sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzo-
na poza siecią sklepową w tym w zakresie następujących 
usług i towarów: usług telekomunikacyjnych, w tym usług 
dostępu do Internetu, usług telewizji cyfrowej i analogowej, 
w tym usług udostępniania materiałów audio i video na żą-
danie, przenośnych urządzeń elektronicznych oraz akceso-
riów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, materiałów pi-
śmiennych i informacyjnych, usługi agentów zajmujących się 
sprzedażą towarów różnego rodzaju, obsługa klientów przy 
wykorzystaniu sieci telefonicznej, komputerowej, Internetu, 
Intranetu (prace biurowe), sprzedaż hurtowa i detaliczna pa-
liw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
duktów pochodnych, usługi rachunkowo-księgowe, usługi 
polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, skła-
dzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych in-
formacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wyko-
rzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub 
statystycznych, usługi w zakresie pośrednictwa w zawiera-
niu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, infor-
macja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promo-
cji, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów związanych 
ze świadczeniem usług lub korzystaniem z usług telekomu-
nikacyjnych, internetowych i elektronicznych takich jak: 
aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, 
elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie 
do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, 
wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub zakodowa-

nych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery, 
programowane układy elektroniczne do przenoszenia da-
nych, programy komputerowe, oprogramowanie kompute-
rowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszyst-
kie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty 
magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie kompu-
terowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne do-
starczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub 
z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia te-
lekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połącze-
nie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie kom-
puterowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły 
ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z kom-
puterowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne 
z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików MP3, od-
twarzacze plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, 
przewody drutowe elektryczne i kable elektryczne, aparaty 
i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy przy-
woławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefoniczne, telefo-
ny, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria 
do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do tele-
fonów, urządzenia do ładowania akumulatorów telefonicz-
nych, telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko lub 
stosowane w samochodach, widełki do samochodowych 
słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane 
szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych 
urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów 
elektronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste, 
anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elek-
troniczne globalne systemy określania położenia, elektro-
niczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające położe-
nie, aparaty i przyrządy do monitorowania, aparaty radiowe, 
elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące, sygnali-
zacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przy-
rządy optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne 
i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany 
i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami 
audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektro-
nicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienio-
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub 
zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szcze-
gólności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi po-
średnictwa w powyższym zakresie, sprzedaż zestawów 
do podpisu elektronicznego, usługa polegająca na prezenta-
cji ofert usług internetowych w zakresie reklamy, usługi pro-
mowania i sprzedaży systemów przekazywania dźwięku 
i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefo-
nicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cy-
frowym, usługi w zakresie ustalania taryf i opłat telekomuni-
kacyjnych, usługa polegająca na prezentacji ofert usług 
telekomunikacyjnych, usług łączności elektronicznej oraz 
usług internetowych w zakresie telekomunikacji, elektronicz-
ny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, 
prowadzeniu baz danych (prace biurowe), usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie edukacji 
i kształcenia, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług me-
dycznych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług opie-
kuńczych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, 
usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności 
elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elek-
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trycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży ener-
gii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, usług zaopatrywa-
nia w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem 
śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług medycznych pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego ko-
rzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych 
(call center), informacja o ww. usługach, 36 usługi bankowe, 
usługi finansowe, usługi kredytowe, usługi płatnicze, usługi 
maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi konsul-
tacyjno-doradcze w sprawach finansowych, doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, pośrednictwo finansowe, leasing 
finansowy, doradztwo podatkowe, administrowanie nieru-
chomościami, zarządzanie nieruchomościami, ubezpiecze-
nia na życie i majątkowe, doradztwo w sprawach ubezpie-
czeniowych, informacja o ubezpieczeniach, informacja 
w sprawach ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
telefoniczne udzielanie informacji odnośnie konta bankowe-
go, informacja o ww. usługach, 37 usługi naprawcze, usługi 
instalacyjne w zakresie sieci komputerowych, komputerów 
i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń 
do nadawania, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych, naprawa i konserwacja projektorów 
filmowych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze 
w zakresie sieci komputerowych, komputerów i związanych 
z nimi urządzeń peryferyjnych, usługi instalacyjne, konser-
wacyjne i naprawcze w zakresie urządzeń do nadawania, 
usługi instalacyjne i naprawcze w zakresie telefonów, 
38 usługi telekomunikacyjne w zakresie usług telefonicz-
nych, w tym telefonii komórkowej oraz usług dostępu do In-
ternetu, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cy-
frowych programów telewizyjnych telewizji kablowej, 
naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie emisji radiowej i te-
lewizyjnej, transmisja programów radiowych, usługi transmi-
sji programów telewizyjnych i radiowych, zbieranie i przesy-
łanie informacji, usługi w zakresie radiofonii, łączność przez 
terminale komputerowe, usługi w zakresie łączności radio-
wej, telefonicznej i telegraficznej, telefonii komórkowej i po-
przez Internet, telefaksowej, obsługi satelitów i przekazów 
satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, 
przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi połączenia 
i trasy połączeń dla telekomunikacji, telekomunikacyjne usłu-
gi ogłoszeń elektronicznych, połączenia ze światową siecią 
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi 
świadczone przez operatora telefonii komórkowej w zakre-
sie połączeń abonentów telefonii komórkowej, świadczenie 
usług przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu 
fonicznego i cyfrowego, świadczenie usług w zakresie prze-
syłania informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem 
komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych 
przy pomocy terminali komputerowych, przekaz satelitarny, 
przesyłanie wiadomości, danych, dźwięku i obrazu za pomo-
cą przekazu satelitarnego, świadczenie usług przekazywania 
poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii ko-

mórkowej i telefonów komórkowych, wypożyczanie apara-
tury do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń słu-
żących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą 
telefonii analogowej, cyfrowej oraz satelitarnej, wypożycza-
nie modemów, symilografów, telefonów i urządzeń teleko-
munikacyjnych, udostępnianie stron internetowych za po-
średnictwem sieci telefonii komórkowej bezpośrednio 
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, informacja o tele-
komunikacji, usługi związane z elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń, obsługa telekonferencji, usługa zleceń przywoław-
czych za pomocą radia, telefonu lub innych środków łączno-
ści elektronicznej, usługi telekomunikacyjne, usługi teleko-
munikacyjne on-line polegające na umożliwieniu dostępu 
on-line do: zlecania usług, świadczenia usług, zawierania 
umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, 
umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów banko-
wych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania 
operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wyko-
nywania umów, usługi zapewniania dostępu do systemów 
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, 
telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefakso-
wej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie: poczty elektro-
nicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, tele-
fonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi 
w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych 
(transmisja i nadawanie programów) oraz transmitowania 
dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywa-
nia aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multime-
diów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wy-
pożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń 
telekomunikacyjnych, elektroniczny serwis informacji typu 
on-line polegający na umożliwianiu dostępu do informacji 
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywa-
nia wiadomości, usługi polegające na: transmisji pisemnych 
informacji (komunikatów), wyznaczanie położenia obiektów 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie in-
formacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą 
urządzeń, usługi promowania i udostępniania aplikacji mo-
bilnych i internetowych, włączając promowanie i udostęp-
nianie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przezna-
czonych do tych celów, zapewnianie dostępu i udostępnianie 
portali internetowych i telekomunikacyjnych, informacja 
o ww. usługach, 39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
nie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystry-
bucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę 
wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem 
ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach, 41 usługi 
w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, usługi w zakresie 
działalności kulturalnej, tj. organizowanie wystaw, wydarzeń 
kulturalnych oraz koncertów, obsługa i udostępnianie 
na stronie www on-line gier komputerowych, usługi związa-
ne z organizacją koncertów, imprez, targów i wystaw, organi-
zowanie rozrywki internetowej, informacje o imprezach in-
ternetowych, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi 
klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, organizowanie loterii, usługi wy-
dawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
obsługa publikacji elektronicznych on-line, produkcja filmo-
wa, telewizyjna i wideo, studia filmowe, usługi studia nagrań, 
nagrywanie filmów na taśmach wideo, montaż programów 
radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, telewizyjne 
i radiowe programy rozrywkowe, dystrybucja i rozpowszech-
nianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, wypo-
życzanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie aparatów ra-
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diowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatów i sprzętu 
kinematograficznego, wypożyczanie filmów kinematogra-
ficznych, wypożyczanie filmów dla kin, wypożyczanie taśm 
wideo, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, wypożyczanie sprzętu audio, najem i wypożyczanie 
dekoderów i odbiorników programów zakodowanych, usłu-
gi obrazów cyfrowych, edukacja, kształcenie, usługi w zakre-
sie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, dzia-
łalność sportowa, informacja o działalności sportowej, usługi 
w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych 
(montaż i dystrybucja programów), informacja o ww. usłu-
gach, 42 usługi w zakresie badań oraz projektów naukowych 
i technicznych, prowadzenie analiz przemysłowych i usług 
badawczych, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowe-
go i oprogramowania, usługi w zakresie prac badawczo-roz-
wojowych, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projek-
tów technicznych, instalowanie, konserwacja i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie, ulepsza-
nie, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania, w tym 
oprogramowania do telefonów komórkowych, w tym umoż-
liwiającego za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz 
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp 
do i pobieranie różnych usług, aplikacji, odzyskiwanie da-
nych komputerowych, konwersja danych lub dokumentów 
na drogę elektroniczną, konwersja danych przez programy 
komputerowe, powielanie oprogramowania komputerowe-
go, programowanie komputerowe, projektowanie syste-
mów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w sprawach sprzętu komputerowego, analizy systemów 
komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, administrowanie portali interneto-
wych i telekomunikacyjnych, projektowanie, tworzenie i ho-
sting portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym 
dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym, prowa-
dzenie portali internetowych w zakresie promowania i udo-
stępniania aplikacji mobilnych i internetowych, 44 usługi 
medyczne, usługi opiekuńcze, informacja o ww. usługach, 
45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usługi ochroniarskie, doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa, informacja o ww. usługach.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 475327 (220) 2017 08 15
(731) JĘDRZEJEWSKI DARIUSZ, Kórnik
(540) 

(531) 02.09.23, 03.07.17, 23.05.05, 29.01.15
(510), (511) 12 torby, sakwy i kufry mocowane do motocykli, 
25 odzież i obuwie, nakrycia głowy, rękawice, chusty i ban-
dany, 41 usługi związane z popularyzowaniem jazdy moto-
cyklami, usługi organizacji spotkań mających na celu kon-
solidację środowiska miłośników jazdy motocyklami, usługi 
organizowania klubów miłośników jazdy motocyklami, usłu-
gi organizowania zlotów miłośników jazdy motocyklami, 
organizowanie działań promocyjnych i informacyjnych 
o poszczególnych regionach kraju poprzez organizowanie 
i prowadzenie imprez publicznych, konferencji, kongresów, 

seminariów, sympozjów, zjazdów, prezentacji, wystaw, kon-
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizacja wido-
wisk, koncertów, festiwali, jarmarków, promowanie walorów 
turystycznych, przyrodniczych i historycznych regionu, infor-
macja o wypoczynku, organizowanie zawodów sportowych.

(210) 475328 (220) 2017 08 15
(731) JĘDRZEJEWSKI DARIUSZ, Kórnik
(540) HAMC
(510), (511) 18 torby, sakwy i kufry mocowane do motocykli, 
25 odzież i obuwie, nakrycia głowy, rękawice, chusty i ban-
dany, 41 usługi związane z popularyzowaniem jazdy moto-
cyklami, usługi organizacji spotkań mających na celu kon-
solidację środowiska miłośników jazdy motocyklami, usługi 
organizowania klubów miłośników jazdy motocyklami, usłu-
gi organizowania zlotów miłośników jazdy motocyklami, 
organizowanie działań promocyjnych i informacyjnych 
o poszczególnych regionach kraju poprzez organizowanie 
i prowadzenie imprez publicznych, konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, prezentacji, wystaw, kon-
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizacja wi-
dowisk, koncertów, festiwali, jarmarków, promowanie walo-
rów turystycznych, przyrodniczych i historycznych regionu, 
usługi związane z organizacją wypoczynku, organizowanie 
zawodów sportowych.

(210) 475992 (220) 2017 08 31
(731) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL
(540) DISTRICT
(510), (511) 5 pestycydy, insektycydy, fungicydy, herbicydy.

(210) 476004 (220) 2017 08 31
(731) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL
(540) REWERS
(510), (511) 5 pestycydy, insektycydy, fungicydy, herbicydy.

(210) 476005 (220) 2017 08 31
(731) Adama Agan Ltd, Ashdod, IL
(540) NOSTROMO
(510), (511) 5 pestycydy, insektycydy, fungicydy, herbicydy.

(210) 477355 (220) 2017 10 06
(731) MATCZAK WOJCIECH ADAM, MATCZAK 

MAŁGORZATA SATELITA TELEWIZJA KABLOWA 
SPÓŁKA CYWILNA, Puławy

(540) sat elita

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budowa telekomunikacyjnych sieci kablo-
wych miedzianych, budowa telekomunikacyjnych sieci świa-
tłowodowych, kompleksowy montaż linii światłowodowych, 
budowa okablowania strukturalnego, prowadzenie nadzo-
rów budowlanych, 38 usługi telekomunikacji komórkowej 
i stacjonarnej, usługi informacyjne i doradcze w zakresie 
komunikacji, usługi umożliwiania dostępu Internetu, usługi 
przesyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego po-
wiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania 
informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach te-
lekomunikacyjnych, usługi przesyłania danych, wiadomo-
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ści, dźwięku i obrazu w tym wypowiedzi głosowych, zdjęć, 
muzyki, filmów, grafik na tapetę w telefonie komórkowym, 
wygaszaczy ekranu, dzwonków telefonicznych, ikon gra-
ficznych, treści audio, muzycznych, treści multimedialnych, 
przez portale telekomunikacyjne i portale internetowe, 
usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu 
w tym wypowiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, gra-
fik na tapetę w telefonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, 
dzwonków telefonicznych, ikon graficznych, treści audio, 
muzycznych, treści multimedialnych, za pośrednictwem 
sieci telekomunikacji komórkowej, przesyłanie informacji 
tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci 
informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy ter-
minali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, 
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, udostęp-
nianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie 
urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu danych 
za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udo-
stępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii 
komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu tele-
fonicznego, połączenie ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, udostępnianie dzwon-
ków telefonicznych, grafiki na tapety, ikon graficznych, wyga-
szaczy ekranu, informacji, treści audio i muzycznych, wideo 
oraz innych treści multimedialnych oraz możliwości wysy-
łania wiadomości tekstowych, dostępnych i/lub rozgrywa-
nych za pośrednictwem urządzeń przenośnych i telefonów, 
42 projektowanie telekomunikacyjnych sieci kablowych 
miedzianych, projektowanie telekomunikacyjnych sieci 
światłowodowych, projektowanie torów światłowodowych, 
testowanie i pomiary torów światłowodowych, projektowa-
nie okablowania strukturalnego, certyfikacja okablowania 
skrętkowego systemów, certyfikacja okablowania światło-
wodowego, inspekcja złącz światłowodowych, udostępnia-
nie oprogramowania, w tym oprogramowania do telefonów 
komórkowych, w tym umożliwiającego za pośrednictwem 
telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem sieci tele-
informatycznych Internet dostęp do i pobieranie różnych 
usług, aplikacji, gier, muzyki, grafiki na tapetę, wygaszaczy 
ekranu, dzwonków telefonicznych, ikon graficznych i innych 
informacji oraz treści multimedialnych.

(210) 478089 (220) 2017 10 23
(731) WAJDA DAMIAN, Korczyna
(540) Pieseł

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama.

(210) 478654 (220) 2017 11 06
(731) ŻURAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) ŻURAWIE24
(510), (511) 39  dostarczanie dokumentów, dostarczanie do-
kumentów [do ręki], dostarczanie dokumentów za pomocą 
środków nieelektronicznych, informacja o transporcie.

(210) 479286 (220) 2017 11 22
(731) WOJTCZAK RAFAŁ, Milanówek;
KLEJNOWSKI MARCIN, Toruń
(540) CNC SOFTWARE POLSKA Przemysłowe Programy 

Komputerowe

(531) 01.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oprogra-
mowania komputerowego, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
zintegrowanych systemów informatycznych, 42 instalacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie i ak-
tualizacja oprogramowania komputerowego, rozwiązy-
wanie problemów z oprogramowaniem komputerowym, 
wdrażanie i wprowadzaniu zintegrowanych systemów 
informatycznych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 480810 (220) 2018 01 04
(731) KOZDRÓJ KRZYSZTOF, Lublin
(540) Fundacja z Sercem

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01, 24.15.03, 24.15.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocji, reklamy radio-
we, reklamy telewizyjne, reklama internetowa i na portalach 
społecznościowych, rozpowszechnianie płyt CD, organi-
zowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, 
akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, orga-
nizowanie giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych 
i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw towarów 
i usług, organizowanie targów handlowych i reklamowych, 
administrowanie wystawami, pokazami i konkursami, pro-
mocja gospodarcza, promocja sprzedaży, informacja o dzia-
łalności gospodarczej i handlowej, dystrybucja materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, usługi menedżerskie, 
usługi w zakresie kreowania wizerunku osób trzecich, w tym 
poprzez reklamę i promocję działań podejmowanych przez 
te podmioty w związku z ich działalnością gospodarczą, kul-
turalną i handlową, organizowanie dystrybucji materiałów 
promocyjnych, nadruków na towary i opakowania, pozyski-
wanie patronatów medialnych, doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości, 36 usłu-
gi finansowe związane z prowadzeniem i inspirowaniem 
działalności charytatywnej, usługi organizowania funduszy 
na cele dobroczynne, wspierania rzeczowego i finansowe-
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go osób fizycznych i instytucji, usługi charytatywne, mia-
nowicie usługi finansowe, usługi wspierania finansowego 
rozwoju kultury, sztuki i sportu dla dzieci, gromadzenie fun-
duszy na cele charytatywne za pomocą imprez sportowych, 
usługi w zakresie mecenatu i sponsoringu finansowego, 
wypoczynku dzieci i młodzieży, udzielanie informacji zwią-
zanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, usługi 
gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci po-
trzebujących, zbiórki funduszy na cele charytatywne, usługi 
charytatywne w zakresie datków pieniężnych, 41 usługi cha-
rytatywne, a mianowicie organizowanie konkursów eduka-
cyjnych lub rozrywkowych o tematyce związanej z edukacją, 
oświatą, nauką, wychowaniem, ochroną zdrowia, rozwojem 
gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, 
sportem i rekreacją, wolontariatem, organizowanie semina-
riów, sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu edukacji, oświa-
ty, wychowania, nauki, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, 
opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, organizacji 
wolontariatu, organizowanie wyjazdów w celach rozrywko-
wych, montaż programów radiowych i telewizyjnych oraz 
wszelkich form występów i prezentacji o charakterze arty-
stycznym i szkoleniowym.

(210) 481150 (220) 2018 01 16
(731) NEXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) WINX best car care products high quality products

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 
26.01.18, 03.07.17, 01.01.03, 01.01.10

(510), (511) 2 czernidła do opon i plastików, 3 kosmetyki mo-
toryzacyjne, płyny do czyszczenia felg, woski samochodowe 
w płynie, woski samochodowe twarde, preparaty do pielę-
gnacji skóry i deski rozdzielczej, preparaty do czyszczenia 
tapicerki welurowej, preparaty do czyszczenia kokpitu, płyny 
do spryskiwaczy, szampony samochodowe z woskiem, pły-
ny do mycia szyb i lusterek, 5 samochodowe odświeżacze 
powietrza.

(210) 481734 (220) 2018 01 30
(731) MYLAN HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa
(540) TADAMEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i lecznicze, 
w szczególności do leczenia i zapobiegania dysfunkcjom 
seksualnym.

(210) 481873 (220) 2018 02 02
(731) MYLAN HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa
(540) KREON TRAVIX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, w szczególności 
do leczenia stanów zapalnych trzustki.

(210) 481877 (220) 2018 02 02
(731) Mylan S.A.S, Saint Priest, FR
(540) CONTRASETON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, w szczególności 
produkty antykoncepcyjne, 10 urządzenia i instrumenty far-
maceutyczne i medyczne, w szczególności do podawania 
produktów antykoncepcyjnych.

(210) 482104 (220) 2018 02 07
(731) ŚLAŻYŃSKI KAROL, Kowalanka
(540) KARL HAUSMANN

(531) 03.01.01, 03.01.02, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 sztućce, łyżki, noże, widelce, 21 garnki ku-
chenne, patelnie, 35 sprzedaż artykułów gospodarstwa 
domowego.

(210) 482464 (220) 2018 02 16
(731) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA 

MORATEX, Łódź
(540) MX MORATEX INSTYTUT

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 artykuły chroniące przed wypadkami, napro-
mieniowaniem i ogniem, zwłaszcza kulo-, nożo- i szpikul-
coodporne oraz przeciwuderzeniowe jak ubrania i elemen-
ty ubrań, kamizelki, kaski, hełmy, wkłady balistyczne, koce, 
plandeki, kombinezony, obuwie, maski, rękawice, siatki, tar-
cze, teczki, osłony ludzi i urządzeń, parasole, etui, 25 czapki, 
kamizelki, kombinezony, kurtki, mundury, odzież wierzchnia, 
peleryny, 28 artykuły sportowe nagolenniki, nakolanniki, 
ochraniacze ciała, łokci, głowy, rękawice ochronne, uprząż 
wspinaczkowa, 42 prowadzenie prac badawczo-rozwojo-
wych, opracowywanie projektów techniczno-technologicz-
nych, analizy i badania techniczne, testowanie materiałów 
i wyrobów gotowych powszechnego użytku oraz wyrobów 
specjalnych stanowiących osobiste środki ochrony balistycz-
nej, przeciwuderzeniowej oraz środki ochrony skóry, testo-
wanie i/lub atestowanie sprzętu ochronnego, zwłaszcza 
przeciwuderzeniowego, przeciwwybuchowego, przeciwo-
dłamkowego, pirotechnicznego, certyfikacja zgodności i/lub 
certyfikacja na znak zgodności wymienionych surowców, 
materiałów, środków i sprzętu.

(210) 482764 (220) 2018 02 26
(731) REVOLTA PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów
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(540) JAMCRAFT
(510), (511) 35 usługi zarządzania przedsiębiorstwami han-
dlowymi lub przemysłowymi, impresariat w działalności 
artystycznej, opracowanie i organizowanie programów pro-
mocyjnych, badanie opinii społecznej, badania rynku, uzyski-
wanie i systematyzowanie danych do komputerowych baz 
danych, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, 
usług, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, kampanie reklamo-
we i marketingowe, w szczególności wydarzeń muzycznych 
(koncerty, trasy koncertowe, festiwale, inne imprezy o cha-
rakterze muzycznym) oraz kulturalnych, rozpowszechnia-
nia ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym 
rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych 
za pośrednictwem portalu internetowego, reklama kore-
spondencyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucja materia-
łów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów spożyw-
czych, przemysłowych, odzieży, plakatów, materiałów pa-
pierniczych, plakatów, gier komputerowych, nagrań dźwię-
kowych, nagrań filmowych, 38 agencje informacyjne, usługi 
emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem In-
ternetu, emisja programów telewizyjnych i radiowych za po-
średnictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, usłu-
gi udostępniania informacji z możliwością elektronicznego 
przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożli-
wiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią kom-
puterową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci 
komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w spo-
sób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostęp-
niania dostępu do baz danych, usługi w zakresie obustronnej 
transmisji danych, usługi portali internetowych polegające 
na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tek-
stowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi 
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, usługi przesyłanie telekopii, usługi telekomuni-
kacyjne, informacja o powyższych usługach, 41 rozrywka, 
organizacja rezerwacji biletów na spektakle, imprezy arty-
styczne, przedstawienia muzyczne, teatralne, inne imprezy 
rozrywkowe, usługi biur sprzedaży biletów teatralnych, spor-
towych, muzycznych, rezerwacja sal i obiektów na imprezy 
rozrywkowe, pisanie scenariuszy, w tym scenariuszy imprez 
artystycznych, usługi studia nagrań, fotoreportaże, organi-
zowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, 
zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, do-
radztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, informacja 
o imprezach rozrywkowych, organizacja i produkcja kon-
certów, tras koncertowych, festiwali, imprez rozrywkowych, 
produkcji teatralnych, imprez kulturalnych, imprez muzycz-
nych, imprez sportowych, imprez rekreacyjnych, konkursów, 
widowisk, gal, konferencji, kongresów, eventów, spektakli 
muzycznych, planowanie widowisk, prezentacja koncertów 
muzycznych, sztuk teatralnych, organizowanie zawodów 
i imprez sportowych, organizowanie rajdów, tras i wyścigów 
samochodowych, publikacja kalendarzy imprez, organi-
zowanie widowisk (impresariat), rezerwowanie osobistości 
na imprezy (usługi organizatora), pośrednictwo w kontrak-
towaniu i pozyskiwaniu artystów, wykonawców, widowisk, 
spektakli, teatrów, formatów, kontraktowanie i pozyskiwanie 
artystów, wykonawców, widowisk, spektakli, teatrów, forma-
tów, usługi impresariów w zakresie organizowania spektakli, 
wydarzeń muzycznych, rozrywkowych, sportowych, usługi 
studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych, pro-
dukcja nagrań dźwiękowych, filmowych (produkcja audiowi-
zualna), tłumaczenia.

(210) 482845 (220) 2018 02 27
(731) VENT HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno
(540) VH VENT HOLDING

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 24.03.18, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 6 metalowe akcesoria i części do urządzeń oraz 
instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych 
i odpylających, w tym: elementy metalowe instalacji wen-
tylacyjnych i klimatyzacyjnych, metalowe przewody wen-
tylacyjne i klimatyzacyjne, przewody aluminiowe izolowane 
oraz nieizolowane, przewody metalowe giętkie, przewody 
elastyczne, przewody miedziane, rury, kanały, kanały wenty-
lacyjne, kształtki, przepustnice, czerpnie i wyrzutnie dacho-
we, filtry i obudowy filtrów, króćce, tłumiki, zawory nawiew-
ne i wyciągowe, podstawy dachowe, akcesoria kominowe, 
klapy przeciwpożarowe, klapy dymowe, skrzynki rozprężne, 
nawiewniki, anemostaty, kratki, zawory, dysze, obejmy, opa-
ski, opaski zaciskowe, elementy kotwiące, pręty gwintowane, 
kształtowniki, kształtowniki do instalacji wentylacyjnych, 
kształtowniki stalowe ocynkowane, kształtowniki aluminio-
we, profile, kolana, trójniki, redukcje, zaślepki, sztucery, ny-
ple, narożniki, mufy, mechanizmy przepustnic, blachowkrę-
ty, cynk w sprayu, nakrętki, śruby, wkręty, podkładki, taśmy, 
mechanizmy, taśmy izolacyjne aluminiowe, 11 urządzenia 
wentylacyjne i klimatyzacyjne w tym: kanały i kształtki wen-
tylacyjne prostokątne i okrągłe, przepustnice jedno- i wie-
lopłaszczyznowe, wyrzutnie ścienne i dachowe, czerpnie 
ścienne i dachowe, podstawy dachowe, wywietrzniki dacho-
we, tłumiki akustyczne płytowe, tłumiki akustyczne rurowe 
proste i opływowe, filtry, kratki wentylacyjne, anemostaty, 
klapy przeciwpożarowe okrągłe i prostokątne, okapy wenty-
lacyjne, króćce elastyczne.

(210) 482877 (220) 2018 02 27
(731) CALC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rząśnia
(540) C CALC GROUP

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.01.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, nawóz wapniowy 
na bazie mączki wapiennej nawozy i preparaty do użyźnia-
nia gleby, preparaty do nawożenia gleby, środki chemiczne 
dla rolnictwa, preparaty regulujące wzrost roślin, kompost, 
preparaty z mikroelementami dla roślin, podłoża dla upraw 
bezgruntowych, ziemia do uprawy.

(210) 482916 (220) 2018 02 28
(731) STOWARZYSZENIE FILM-PRZYRODA-KULTURA, Łódź
(540) Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych 

im. Włodzimierza Puchalskiego
(510), (511) 16 afisze, plakaty, bilety, broszury, czasopisma, 
fotografie, kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, materiały 
drukowane, nalepki, naklejki, okładki, obwoluty, torebki z pa-
pieru lub z tworzyw sztucznych, 35 dystrybucja materiałów 
reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, usługi 
impresariów w działalności artystycznej, uaktualnianie ma-
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teriałów reklamowych w mediach dla celów sprzedaży, roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, kolportaż próbek, 
public relations, reklama radiowa, telewizyjna, prasowa, two-
rzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, kreowanie 
wizerunku, kreowanie towaru, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników rekla-
mowych, 41 usługi studia filmowego, wypożyczanie filmów 
kinowych, fotoreportaże, nagrywanie filmów, obsługa sal 
kinowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, orga-
nizowanie i prowadzenie festiwali, produkcja filmów, publi-
kacja elektroniczna on-line książek i periodyków, użytkowa-
nie sal kinowych, sporządzanie napisów do filmów w wersji 
oryginalnej, tłumaczenia, wypożyczanie taśm wideo, usługi 
reporterskie, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie 
sprzętu audio-wideo, organizowanie i obsługa kongresów, 
sympozjów, konferencji i konkursów.

(210) 483033 (220) 2018 03 02
(731) NEOEGINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NEOEGINA CERTIFIED FINANCIAL CREDIT

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa biznesowego dotyczą-
ce kontaktowania ze sobą inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, 36 usługi finanso-
wania, pożyczanie pod zastaw, pożyczki ratalne, doradztwo 
w sprawach finansowych, agencje kredytowe.

(210) 483038 (220) 2018 03 02
(731) BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) CITI SPECIALS BENEFITS PROGRAM
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiają-
ce osobiste operacje bankowe, wydruki bilingów oraz usługi 
płatnicze, oprogramowanie komputerowe ułatwiające inwe-
stycje finansowe, przeprowadzanie wymiany handlowej oraz 
świadczenie usług związanych z zagraniczną wymianą han-
dlową, oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia 
związane ze świadczeniem usług bankowych i finansowych, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające klientom 
przeprowadzanie transakcji bankowych i finansowych, 
sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe i pro-
gramy komputerowe, sprzęt komputerowy i oprogramowa-
nie do użytku w elektronicznych transakcjach biznesowych, 
mianowicie oprogramowanie komputerowe, które pozwala 
użytkownikom na bezpieczny dostęp do baz danych zawie-
rających informacje mające na celu usprawnianie handlu 
elektronicznego, sprzęt komputerowy i oprogramowanie 
szyfrujące, klucze szyfrujące, certyfikaty numeryczne, podpi-
sy numeryczne, oprogramowanie zabezpieczające przecho-
wywanie i wyszukiwanie danych oraz transmisję poufnych 
informacji o kliencie na użytek osób prywatnych oraz insty-
tucji bankowych i finansowych, magnetyczne lub kodowane 
karty kredytowe oraz magnetyczne lub kodowane karty de-
betowe korzystające z technologii odczytu kart flash, karty 
magnetycznie zaszyfrowane zawierające integralne chipy 
układów scalonych (inteligentne karty), kodowane magne-
tycznie karty płatnicze stałego klienta, karty bankowe, karty 
kredytowe, karty debetowe i karty płatnicze, czytniki kart 

kodowanych magnetycznie i kart zawierających kostki ukła-
dów scalonych, oprogramowanie komputerowe zaprojekto-
wane do umożliwiania interakcji pomiędzy kartami kodowa-
nymi magnetycznie i kartami inteligentnymi zawierającymi 
kostki układów scalonych a terminalami i czytnikami kart 
w branży usług finansowych, oprogramowanie komputero-
we do usprawniania dzielenia się danymi na kartach inteli-
gentnych o wielu zastosowaniach, sprzęt telekomunikacyjny, 
mianowicie elektroniczne terminale do transakcji w punk-
tach sprzedaży i oprogramowanie komputerowe do trans-
mitowania, wyświetlania i przechowywania informacji trans-
akcyjnych, identyfikacyjnych i finansowych do użytku 
w branży usług finansowych, bankowej i telekomunikacyj-
nej, elektroniczne urządzenia weryfikacyjne, a mianowicie 
sprzęt i oprogramowanie komputerowe do uwierzytelniania 
kart płatniczych stałego klienta, kart bankowych, kart kredy-
towych, kart debetowych i kart płatniczych. urządzenia 
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, 
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnali-
zacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz-
nych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obra-
zu, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe, DVD i inne cy-
frowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy 
rejestrujące, maszyny liczące, karty kredytowe, karty debeto-
we, terminale do kart kredytowych, czytniki kart do kart kre-
dytowych i kart debetowych, oprogramowanie komputero-
we, finansowe oprogramowanie komputerowe, aplikacje 
do urządzeń mobilnych związane z usługami finansowymi 
i bankowością, 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów, 
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, 
fotografie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmien-
nych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla 
artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biu-
rowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucz-
nych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki 
drukarskie, matryce, 35 reklama, zarządzanie w działalności 
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, 
prace biurowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
usługi promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pomocą metod pośrednich komunikacji marketin-
gowej, mianowicie aplikacji mediów społecznościowych, 
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez poleca-
nie i rekomendowanie tychże towarów lub usług, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich poprzez oferowanie zniżek 
oraz gwarancję ceny w zakresie wymienionych towarów 
i usług, promowanie towarów i usług osób trzecich za po-
średnictwem telefonu oraz światowej sieci komunikacyjnej, 
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez progra-
my lojalnościowe z nagrodami i wykup dla użytkowników 
kart kredytowych i usług finansowych, promocja sprzedaży 
kont z kartami kredytowymi, poprzez zarządzanie progra-
mem motywacyjnym z nagrodami, promowanie sprzedaży 
kont finansowych poprzez administrowanie programami 
motywacyjnymi z nagrodami, programami lojalnościowymi 
i z nagrodami dla użytkowników kart kredytowych, mianowi-
cie zapewnianie rabatów gotówkowych i innych w związku 
z używaniem kart kredytowych, organizacja, obsługa i nad-
zór nad motywacyjnymi programami lojalnościowymi i pro-
gramami lojalnościowymi dla klientów, programami z nagro-
dami oraz związanymi z wykupem, usługi porównywania 
cen, mianowicie udzielanie informacji dotyczących kosztów 
towarów i usług na rzecz osób trzecich, organizowanie, ob-
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sługa i nadzór w zakresie motywacyjnych programów lojal-
nościowych dla klientów, udzielanie informacji biznesowych 
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, zarzą-
dzanie informacjami za pośrednictwem komputerów do śle-
dzenia wydatków i tworzenia raportów na ich temat, skom-
puteryzowana rachunkowość, zarządzanie dostosowanym 
do potrzeb systemem do zakupów i nabywania on-line 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, 
uprzednio wymienionych usług, usługi marketingowe w za-
kresie finansów, ubezpieczeń i inwestycji, monitorowanie 
raportów kredytowych dla klientów i informowanie o wszel-
kich zmianach, nagrody pieniężne oraz programy motywa-
cyjne w celu promowania otwierania i utrzymywania pro-
duktów finansowych, wliczając wierzytelności i rachunki 
kredytowe klientów, 36 ubezpieczenia, działalność finanso-
wa, bankowość, majątek nieruchomy, usługi finansowe, usłu-
gi bankowości i bankowości on-line, usługi związane z karta-
mi gotówkowymi, obsługa kart kredytowych, dokonywanie 
transakcji pieniężnych za pomocą kart płatniczych, usługi 
w zakresie kart bankowych, usługi kart przed płaconych 
z przyznanym kredytem, usługi kredytowe, transakcje za po-
średnictwem elektronicznych kart kredytowych, kart debe-
towych oraz transakcje gotówkowe, usługi elektronicznych 
kart kredytowych i debetowych przy użyciu technologii od-
czytu kart flash, usługi w zakresie regulowania rachunków, 
usługi w zakresie elektronicznych płatności, elektroniczne 
przetwarzanie danych dotyczące opłat rachunków, usługi 
przetwarzania transakcji płatniczych, mianowicie usługi pro-
cesowania transakcji przy użyciu kart kredytowych i kart de-
betowych, usługi w zakresie administrowania płatności, usłu-
gi w zakresie handlu elektronicznego i płatności dla 
bankowości osobistej w postaci usług przetwarzania trans-
akcji depozytowych, usługi procesowania transakcji elektro-
nicznych przy użyciu kart debetowych i kredytowych, usługi 
transferu funduszy oraz rozliczenia i uzgodnienia transakcji 
finansowych za pośrednictwem światowej sieci komputero-
wej, zapewnianie bezpiecznych transakcji finansowych, mia-
nowicie elektroniczne transakcje gotówkowe, elektroniczne 
transakcje debetowe, elektroniczne płatności rachunków, 
elektroniczne transakcje procesowania czeków, usługi zwią-
zane z transakcjami finansowymi, usługi finansowe, miano-
wicie wydawanie punktów wartościowych oraz oferowanie 
nagród dla klientów w związku z programami motywacyjny-
mi związanymi z kartami kredytowymi, usługi finansowe, 
mianowicie zapewnianie programów lojalnościowych i z na-
grodami dla klientów, świadczenie usług kart podarunko-
wych, wydawanie kart, które mogą być następnie wymienio-
ne na towary i/lub usługi oraz procesowanie transakcji 
związanych z kartami podarunkowymi, finansowanie i udzie-
lanie pożyczek handlowych i konsumpcyjnych, udzielanie 
pożyczek, pożyczki ratalne, usługi depozytowe, usługi rozli-
czeniowe w zakresie długów, udostępnianie interaktywnych 
wiadomości i informacji on-line dotyczących bankowości 
i finansów za pośrednictwem światowej sieci komputerowej 
lub urządzenia mobilnego, usługi bankowości on-line, w tym 
zawiadomienia elektroniczne ostrzegające użytkowników 
kart kredytowych i debetowych, w przypadku gdy transakcja 
przekracza określony limit lub jeśli na koncie użytkownika 
została dokonana nieuczciwa transakcja, zapewnianie roz-
szerzonych gwarancji dla użytkowników kart kredytowych 
na towary osób trzecich, pośrednictwo w zakresie nierucho-
mości i kredytów hipotecznych, usługi zarządzania, plano-
wania i doradztwa w zakresie funduszy powierniczych doty-
czących nieruchomości, transakcje powiernicze, mianowicie 
usługi przedstawicieli powierniczych, inwestycje finansowe 
w dziedzinie papierów wartościowych, inwestycje kapitało-

we, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, usługi po-
średnictwa w obrocie i obrotu papierami wartościowymi 
na rzecz osób trzecich, usługi ubezpieczeniowe, mianowicie 
zawieranie ubezpieczeń oraz pośrednictwo w zakresie nie-
ruchomości, ubezpieczeń w razie wypadku i ubezpieczeń 
na życie oraz umów rentowych, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymie-
nionych usług, 38 telekomunikacja, usługi telekomunikacyj-
ne i komunikacyjne, wszystkie związane z bankowością, 
finansami, inwestycjami, handlem i handlem, zapewnianie 
dostępu do informacji na temat produktów finansowych, in-
formacji finansowych, usługi i transakcji, zdalne przesyłanie 
informacji (w tym stron www), programów komputerowych 
i innych danych, przydzielanie dostępu telekomunikacyjne-
go i połączeń (linków) z komputerowymi bazami danych 
i z Internetem, usługi umożliwiające przesyłanie i prezentację 
informacji za pomocą komputera lub za pomocą środków 
elektronicznych, usługi komunikacyjne świadczone drogą 
elektroniczną, usługi przesyłu danych za pomocą Internetu, 
wszystkie wyżej wymienione usługi związane z finansami, 
maklerstwem, bankowością i inwestycjami, usługami banko-
wości elektronicznej, usługami bankowości elektronicznej 
oraz ubezpieczeniowymi, elektroniczna transmisja danych 
związanych z płaceniem rachunków w zakresie bezpiecz-
nych transakcji finansowych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej, elektroniczne przekazywanie danych 
dotyczących płatności, 42 naukowe i techniczne usługi, ba-
dania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie 
usług, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu 
i oprogramowania, udostępnianie oprogramowania aplikacji 
opartych na witrynach internetowych przez platformę  
on-line dla ułatwiania umieszczania, przechodzenia i egze-
kwowania zamówień do kupna i sprzedaży papierów warto-
ściowych, transakcji terminowych, opcji giełdowych, wymia-
ny walut oraz innych produktów finansowych, elektroniczne 
przechowywanie pokwitowań związanych z używaniem 
kart kredytowych.

(210) 483054 (220) 2018 03 02
(731) PTASIŃSKA MAŁGORZATA, Warszawa
(540) QUBATURA

(531) 07.01.08, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi projektowania, architektoniczne.

(210) 483068 (220) 2018 03 05
(731) GMINA WROCŁAW, Wrocław
(540) visitWroclaw.eu

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, aparaty pamię-
ciowe, dyski, pendrive, banki energii, pamięci komputerowe, 
karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, urządzenia i osprzęt 
elektryczny i elektroniczny do współpracy z komputerem, 
komputerowy sprzęt peryferyjny, komputerowe urządze-
nia peryferyjne, notesy elektroniczne, notesy komputero-
we, myszy komputerowe, joysticki, utrwalone na nośnikach 
Informacje i dane, programy komputerowe, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje 
co do nawigacji i podróży, publikacje elektroniczne, etui 
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tekstylne na okulary, 16 papier, karton, wyroby z tych ma-
teriałów, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, torby 
do pakowania z papieru, albumy, afisze, plakaty, foldery, 
akwarele, grafiki, reprodukcje graficzne, atlasy, mapy geo-
graficzne, przewodniki, informatory, wydawnictwa karto-
graficzne, plany, broszury, chorągiewki papierowe, sztanda-
ry papierowe, czasopisma, periodyki, magazyny, dzienniki, 
gazety, druki, emblematy, fotografie, kalendarze, katalogi, 
koperty, karty pocztowe, pocztówki, książki, zakładki do ksią-
żek, nalepki, nalepki reklamowe, odbitki, bloczki do pisania, 
papeterie, notesy, przybory do pisania, publikacje, wydaw-
nictwa, śpiewniki, skrypty, szyldy z papieru lub z tektury, ta-
blice i arkusze ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, znaczki 
pocztowe, bilety komunikacji miejskiej, materiały piśmienne, 
artykuły biurowe, wyroby papiernicze i introligatorskie, klisze 
drukarskie, ramki na fotografie, 20 gadżety reklamowe w po-
staci drobnych wyrobów (nie ujęte w innych klasach) z drew-
na, korka, trzciny, wikliny, gipsu, rogu, kości, kości słoniowej, 
fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imita-
cji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, skrzynki pocz-
towe niemetalowe i niemurowane, drzewce flagowe, stojaki 
do wystawiania gazet, muszle, tablice na ogłoszenia, obiekty 
nadmuchiwane powietrzem do reklam, stoiska wystawowe, 
szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, 21 statuetki, figur-
ki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, wyroby artystyczne wy-
konane z takich materiałów jak porcelana, terakota lub szkło 
zawarte w tej klasie, kubki, serwisy do kawy, herbaty, serwisy 
obiadowe, zastawa stołowa, wyroby ceramiczne, dekoracyj-
ne, wazony, figurki, doniczki karafki, dzbanki, figurki ze szkła, 
klosze szklane do przykrywania masła i sera, miski szklane, 
pokrywki szklane do naczyń, pojemniki szklane, kufle, zesta-
wy do przypraw szklane, salaterki szklane, kieliszki, szklanki, 
talerze, talerze do ciasta, przybory kuchenne i gospodarstwa 
domowego oraz pojemniki emaliowane, 22 markizy, markizy 
plastikowe, z materiałów tekstylnych, sztucznych, plandeki, 
plandeki z nadrukiem reklamowym, namioty, namioty rekla-
mowe, ścianki promocyjne, rollupy, pokrycia i siatki maskują-
ce, parawany plażowe - tekstylne osłony przeciwsłoneczne 
oraz przeciwwiatrowe do użytku zewnętrznego, 25 odzież 
z tkanin naturalnych i sztucznych, odzież z dzianin, bluzy, 
bluzki, polo, koszulki, podkoszulki, T-shirty, T-shirty również 
z nadrukami okolicznościowymi odzież sportowa, nakrycia 
głowy, czapki, 35 usługi w zakresie reklamy i działalności in-
formacyjnej, organizowanie giełd, aukcji i wystaw w celach 
reklamowych i handlowych, usługi promocji gospodarczej 
gminy i podmiotów powiązanych z gminą, usługi w zakresie 
kreowania wizerunku gminy, w tym poprzez reklamę i pro-
mocję działań podejmowanych przez gminę i podmioty po-
wiązane z gminą w związku z ich działalnością gospodarczą, 
kulturalną i handlową, sportową i rekreacyjną, dystrybucja 
materiałów reklamowych (ulotki, druków, prospektów, bro-
szur), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, 41 informacja o imprezach 
rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, plenerowych, 
informacja o imprezach rozrywkowych, festiwalach, festiwa-
lach telewizyjnych, artystycznych, imprezach naukowych, 
kulturalnych, targach, festynach estradowych, koncertach, 
wydarzeniach kulturalnych i widowiskach multimedialnych, 
widowiskach typu światło i dźwięk, pokazach ogni sztucz-
nych i/lub laserów, informacja o miejscach noclegowych, ba-
zie hotelarskiej, hosteli i pensjonatów, informacja o usługach 
gastronomicznych, restauracjach, kawiarniach, lodziarniach, 
winiarniach, barach i pubach, publikowanie książek i infor-
matorów, wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, usłu-
gi wydawnicze, publikacja elektroniczna on-line książek, pe-
riodyków i informatorów, obsługa publikacji elektronicznych 
on-line, usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi 

promocji w zakresie imprez turystycznych, rozrywkowych, 
rekreacyjnych, plenerowych i związanych z organizacją wy-
poczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach 
i płytach CD, telefoniczne udzielanie informacji o imprezach 
turystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych, plenerowych 
oraz o organizowanych konferencjach, seminariach, zjaz-
dach, wystawach oraz w zakresie organizacji wypoczynku, 
organizowanie imprez rozrywkowych, festiwali, festiwali te-
lewizyjnych, artystycznych, imprez naukowych, kulturalnych, 
targów, festynów estradowych, koncertów, wydarzeń kultu-
ralnych, widowisk multimedialnych, widowisk typu światło 
i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, organizo-
wanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjaz-
dów i wykładów. organizowanie konkursów edukacyjnych 
i rozrywkowych, organizowanie loterii, konkursów, turnie-
jów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i eduka-
cyjnych, usługi klubowe, 43 usługi hotelarskie, usługi hoteli, 
hosteli, moteli, pensjonatów, usługi gastronomiczne, prowa-
dzenie restauracji, prowadzenie kawiarni kafeterii, winiarni, 
pubów, prowadzenia barów, snack-barów, barów sałatko-
wych, barów szybkiej obsługi, barów samoobsługowych, 
prowadzenie pizzerii, prowadzenie pierogami, prowadzenie 
stołówek, przygotowywanie posiłków i dań na zamówienie, 
catering.

(210) 483077 (220) 2018 04 09
(731) BATKO KAROL, Szczecin
(540) CINEMA IMAGE
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, administrowanie programami dla osób często po-
dróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlo-
wej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymy-
wanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działal-
ności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, 
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii 
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 
bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, 
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowa-
nie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności arty-
stycznej, indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospo-
darczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych 
(pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plika-
mi, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wyda-
wania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, nego-
cjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka 
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opraco-
wywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów 
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, or-
ganizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizo-
wanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowy-



Nr  ZT26/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 17

mi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszu-
kiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja pro-
gramów typu telezakupy, produkcja programów związanych 
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towa-
rów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji 
personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie ze-
znań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, re-
jestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama ze-
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja 
personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indek-
sów informacji do celów handlowych lub reklamowych, spo-
rządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, steno-
grafia, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe za-
rządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów re-
klamowych, udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi eks-
pertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu 
detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych 
do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie 
muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego 
on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobra-
nia, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świad-
czone przez galerie sztuki, usługi handlu hurtowego w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketin-
gowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek 
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, 
usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa-
nia, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa 
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 naby-
wania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla in-
nych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie 
porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyj-
nego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związa-
ne z listami prezentów, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpo-
wiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wyna-
jem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem 
dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urzą-
dzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 

towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refun-
dacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności 
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni 
strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
40 apreturowanie papieru apreturowanie tkanin, barwienie 
futer, barwienie obuwia, barwienie skór, barwienie szyb po-
przez pokrywanie ich powierzchni, barwienie tkanin, chro-
mowanie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja 
powietrza, dmuchanie szkła, druk sitowy, drukowanie, druko-
wanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie sza-
blonów, drukowanie zdjęć, falowanie tkanin, fotograwiura, 
frezowanie, garbarstwo, grawerowanie, hafciarstwo, heblo-
wanie materiałów, impregnacja ognioodporna tkanin, im-
pregnowanie wodoodporne tkanin, informacje o obróbce 
materiałów, introligatorstwo, konserwowanie napojów 
i żywności, kowalstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, lamino-
wanie, lutowanie, magnesowanie, młynarstwo, mrożenie 
żywności, nabłyszczanie futer, niklowanie, niszczenie odpa-
dów i śmieci, obrębianie tkanin, obróbka [przetwarzanie] od-
padów, obróbka drewna, obróbka mająca na celu uzyskanie 
niegniotliwości odzieży, obróbka metali, obróbka skór, ob-
róbka taśm filmowych, obróbka wełny, oczyszczanie powie-
trza, oddzielania kolorów [obróbka], odkażanie materiałów 
niebezpiecznych, odlewanie metali, odpuszczanie metali, 
oprawianie dzieł sztuki, piaskowanie, pielęgnacja futer, piko-
wanie tkanin, piłowanie materiałów, pokrywanie kadmem, 
polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie galwanicz-
ne, powlekanie metalu, pozłacanie, przeróbki odzieży, prze-
twarzanie ropy naftowej, przyciemnianie okien samochodo-
wych, recykling odpadów i śmieci, rymarstwo, satynowanie 
futer, składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, 
skórnictwo, snucie osnów [krosna], sortowanie odpadów 
i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], 
spalanie śmieci i odpadów, srebrzenie, szlifowanie, szlifowa-
nie szkła optycznego, szycie odzieży na miarę, ścieranie, ści-
nanie i obróbka drewna, trasowanie laserem, ubój, upcykling, 
usługi spawalnicze, usługi technika dentystycznego, usługi 
w zakresie fotokompozycji, usługi w zakresie kriokonserwacji, 
usługi związane z farbiarstwem, usuwanie warstw na-
wierzchniowych, uzdatnianie wody [oczyszczanie wody], 
wędzenie żywności, wulkanizacja [obróbka materiałów], wy-
bielanie tkanin, wykonywanie kopii kluczy, wypalanie wyro-
bów ceramicznych, wypożyczanie generatorów, wypoży-
czanie kotłów, wypożyczanie maszyn dziewiarskich, 
wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, wypychanie zwierząt [taksydermia], 
wyrób futer na zamówienie, wyrób kotłów, wytłaczanie 
owoców, wytwarzanie energii, wywoływanie filmów foto-
graficznych, zabezpieczanie futer przed molami, zabezpie-
czanie tkanin przed molami, zaprasowanie na stałe tkanin, 
złocenie, 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, do-
radztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, do-
starczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, 
edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, hazard, informa-
cja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, infor-
macja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie prak-
tyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, 
montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, naucza-
nie indywidualne, nauka gimnastyki, nocne kluby, obsługa 
ogrodów zoologicznych, organizacja imprez rozrywkowych 
typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach rozryw-
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kowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
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 on-line 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 
teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie 
dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypoży-
czanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypo-
życzanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwięko-
wych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu 

do nurkowania, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie 
zabawek, wystawianie spektakli na żywo wystawianie spek-
takli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].

(210) 483087 (220) 2018 04 09
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(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobi-
sta, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, 
body [bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, 
buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki 
do obuwia, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki 
[nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, 
czubki do butów, daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, 
długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [fu-
tra], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra 
[odzież], gabardyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze] 
zakładane na buty, gorsety, gorsety [bielizna damska], gor-
sy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane 
na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze pa-
pierowe [odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielów-
ki, kieszenie do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona 
japońskie, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombine-
zony [odzież], kombinezony piankowe dla narciarzy wod-
nych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, ko-
szule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim 
rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, 
kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy, liberie, majtki, majtki 
damskie, majtki dziecięce [odzież], manipularze [liturgia], 
mankiety, mantyle, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia 
głowy], mufki [odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia 
głowy, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki 
[odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, 
obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze, 
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla 
rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież 
papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrze-
wacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], 
okucia metalowe do obuwia, opaski na głowę, ornaty, palta, 
pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy 
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie paso-
we], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy ela-
styczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, peleryny fry-
zjerskie, pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], 
piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki 
bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe 
[część garderoby], podwiązki, podwiązki do skarpetek, pon-
cza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, po-
tniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, 
rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, 
sari, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódni-
ce, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, 
stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szel-
kach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy 
[do ubrania], szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapie-
rowe, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, taśmy do spodni 
pod stopy, togi, trykoty, trykoty [ubrania], turbany, walonki 
[buty filcowe], woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce 
[odzież], wyroby pończosznicze, 35 administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, administrowanie progra-
mami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktuali-
zacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
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danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w reje-
strach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, 
audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, bada-
nia rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia re-
klama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja 
wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakre-
sie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostar-
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, foto-
kopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, impresariat w dzia-
łalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o dzia-
łalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe 
bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe 
zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing 
w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zle-
cenie, opracowywanie cv dla osób trzecich, opracowywa-
nie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron 
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów pro-
mocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo bizneso-
we], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy 
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patro-
natu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, produkcja programów typu telezaku-
py, produkcja programów związanych z telezakupami, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie te-
stów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygoto-
wanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunika-
tów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyj-
na, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rekla-
my radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, roz-
powszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wy-
ciągów z konta, sprzedaż detaliczna środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, syste-
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, tele-
foniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonen-
tów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe 
zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
agencji importowo - eksportowych, usługi aukcyjne, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi han-
dlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefonicz-

nych do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w za-
kresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu 
detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych 
oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie 
dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportow-
ców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub 
promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednic-
twa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą po-
tencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w han-
dlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług tele-
komunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty 
gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przy-
pominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public re-
lations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [pra-
ce biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w za-
kresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywia-
du rynkowego, usługi związane z listami prezentów, usługi 
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie ad-
ministracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia prze-
targowe, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic re-
klamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycz-
nych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biuro-
wego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypoży-
czanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projek-
tów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie kon-
cesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządza-
nie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu 
osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla 
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych.

(210) 483136 (220) 2018 03 05
(731) P.H.U.P. POLDRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno
(540) SER GNIEŹNIEŃSKI TRADYCYJNY PEŁNOTŁUSTY 

NATURALNIE PEŁNOTŁUSTY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 06.07.25, 03.04.01, 03.04.24, 03.04.26, 
03.07.07, 03.07.24, 03.04.02, 03.07.20, 26.01.15, 26.01.16

(510), (511) 29 ser, produkty serowarskie.
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(210) 483186 (220) 2018 03 07
(731) MATEJA ALFRED PPHU START-MATEJA, Radwanice
(540) 

(531) 03.07.01, 03.07.19
(510), (511) 13 broń palna, broń palna sygnalizacyjna, pisto-
lety jako broń, rewolwery, pociski jako broń, rakiety, spłonki 
błyskowe, strzelby myśliwskie, tarcze strzelnicze do użyt-
ku wojskowego, paralizatory, pirotechnika - fajerwerki, race 
świetlne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następują-
cych towarów: broń palna, broń palna sygnalizacyjna, pisto-
lety jako broń, rewolwery, pociski jako broń, rakiety, spłonki 
błyskowe, strzelby myśliwskie, tarcze strzelnicze do użytku 
wojskowego, paralizatory, pirotechnika - fajerwerki, race 
świetlne, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupo-
wać, także za pośrednictwem Internetu.

(210) 483198 (220) 2018 03 06
(731) HEATCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) heatco

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 przewody centralnego ogrzewania metalowe, 
rurociągi zasilające metalowe, 11 instalacje do ogrzewania 
wodnego, instalacje grzewcze, rury kotłowe centalnego 
ogrzewania, urządzenia do ogrzewania, wymienniki ciepła, 
inne niż części maszyn, 19 rurociągi zasilające niemetalowe, 
rury niemetalowe dla budownictwa, 37 usługi budowlane, 
roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sie-
ci rozdzielczych, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń 
budowlanych, wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyj-
nych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

(210) 483254 (220) 2018 03 08
(731) POLSKIE TOWARZYSTWO ASTRONOMICZNE, 

Warszawa
(540) ASTROGPS
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, redagowanie tekstów reklamowych, promowanie wyda-
rzeń specjalnych, marketing imprez i wydarzeń, organizacja 
konkursów w celach reklamowych, analizy i badania doty-
czące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej, udostępnianie katalogów 
witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania 
transakcji biznesowych, dostarczanie przewodników rekla-
mowych do przeszukiwania konsultowanych on-line, rekla-
ma towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednic-

twem przewodnika on-line do przeszukiwania, udostępnianie 
on-line przewodników reklamowych zawierających towary 
i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line w Inter-
necie, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, elektroniczna pu-
blikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Interne-
cie, multimedialne wydania czasopism, multimedialne 
wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, multi-
medialne wydania publikacji elektronicznych, pisanie i pu-
blikowanie tekstów, innych niż reklamowe, pisanie tekstów 
[innych niż reklamowe], programowanie serwisów informa-
cyjnych do transmisji przez Internet, publikacja broszur, pu-
blikacja czasopism, publikacja elektroniczna on-line perio-
dyków i książek, publikacja gazet elektronicznych on-line, 
publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publika-
cja i redagowanie książek, publikacja kalendarzy, publikacja 
kalendarzy imprez, publikacja książek i czasopism elektro-
nicznych on-line (nie do pobrania), publikacja materiałów 
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 
publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multime-
dialna materiałów drukowanych, publikacja recenzji on-line 
w dziedzinie rozrywki, publikacja tekstów w postaci nośni-
ków elektronicznych, publikacja treści redakcyjnych stron 
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, publikacje multimedialne, publikowanie broszur, publi-
kowanie, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowa-
nie czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, 
publikowanie czasopism internetowych, publikowanie cza-
sopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie 
dokumentów, publikowanie drogą elektroniczną, publiko-
wanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, publikowanie druków w formie elek-
tronicznej w Internecie, publikowanie druków w formie elek-
tronicznej, publikowanie drukowanych materiałów eduka-
cyjnych, publikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, 
periodyków, katalogów i broszur, publikowanie katalogów 
dotyczących turystyki, publikowanie katalogów dotyczą-
cych podróży, publikowanie książek, publikowanie książek, 
czasopism, publikowanie książek, magazynów, almanachów 
i czasopism, publikowanie multimedialne magazynów, cza-
sopism, gazet, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, publikowanie plakatów, publikowanie przewod-
ników, map turystycznych, spisów i wykazów miast on-line 
i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, publikowa-
nie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publiko-
wanie recenzji, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów 
edukacyjnych, publikowanie tekstów i obrazów, w tym 
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publiko-
wanie ulotek, redagowanie tekstów (innych niż teksty rekla-
mowe), redagowanie tekstów pisanych, redagowanie tek-
stów pisanych, innych niż reklamowe, sprawozdania 
wiadomości, udostępnianie elektronicznych publikacji on-li-
ne, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publika-
cji elektronicznych, udostępnianie z globalnej sieci kompute-
rowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, 
usługi pisania tekstów, usługi pisania tekstów na potrzeby 
niereklamowe, usługi reporterskie, usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), wy-
dawanie biuletynów, wydawanie czasopism, wydawanie 
czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie ga-
zet, wydawanie katalogów, wydawanie przewodników tury-
stycznych, usługi edukacyjne i instruktażowe, informacja 
dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy 
danych lub z Internetu, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 
organizowanie wykładów, organizowanie i prowadzenie wy-
kładów, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, or-
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ganizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie gier 
i konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie, organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
konkursów, usługi przewodników po programach telewizyj-
nych, usługi elektronicznych przewodników po programach, 
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego do two-
rzenia elektronicznych przewodników po programach tele-
wizyjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia do elektronicznych przewodników po programach 
telewizyjnych, pisanie programów komputerowych, pisanie 
oprogramowania komputerowego, pisanie i projektowanie 
oprogramowania komputerowego, pisanie i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, programowanie kompu-
terowe do przetwarzania danych, programowanie oprogra-
mowania do reklamy on-line, programowanie oprogramo-
wania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów 
i forów internetowych, programowanie oprogramowania 
do platform internetowych, programowanie oprogramowa-
nia do zarządzania bazami danych, programowanie oprogra-
mowania do importowania danych i zarządzania nimi, pro-
gramowanie oprogramowania do platform informacyjnych 
w Internecie, programowanie programów do przetwarzania 
danych, projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron in-
ternetowych, projektowanie i opracowywanie stron interne-
towych, projektowanie i opracowywanie programów kom-
puterowych baz danych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do przetwarzania danych, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego baz da-
nych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i opracowy-
wanie programów do przetwarzania danych, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do pobierania danych, 
projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron inter-
netowych, projektowanie i opracowywanie systemów nawi-
gacyjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do planowania tras, projektowanie i opracowywanie słowni-
ków elektronicznych, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do elektronicznych przewodników po progra-
mach telewizyjnych, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do importowania danych i zarządzania nimi, 
projektowanie i opracowywanie elektronicznych słowników 
i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych, projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, 
projektowanie komputerowych stron internetowych, projek-
towanie komputerowych baz danych, projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania 
do smartfonów, projektowanie portali sieciowych, projektowa-
nie programów do przetwarzania danych, projektowanie pro-
gramów komputerowych, projektowanie stron domowych 
i witryn internetowych, projektowanie stron głównych, projek-
towanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych, tworzenie i utrzymywanie witryn interneto-
wych, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron 
internetowych, tworzenie oprogramowania komputera, 
tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
programów do przetwarzania danych, tworzenie progra-
mów komputerowych do przetwarzania danych, tworzenie 
programów komputerowych, tworzenie, projektowanie 
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie stron inter-
netowych, tworzenie witryn internetowych, tworzenie zapi-
sanych elektronicznie stron internetowych dla usług on-line 
i Internetu, udostępnianie wyszukiwarek internetowych 

z konkretnymi opcjami wyszukiwania, usługi w zakresie two-
rzenia witryn internetowych, utrzymywanie baz danych, 
usługi naukowe i technologiczne, udostępnianie informacji 
on-line w zakresie badań technologicznych z komputerowej 
bazy danych lub Internetu, dostarczanie informacji i wyni-
ków badań naukowych z bazy danych dostępnej on-line 
z możliwością wyszukiwania, tworzenie map GPS, przygoto-
wywanie map cyfrowych, usługi w dziedzinie nauk przyrod-
niczych, doradztwo astronomiczne, doradztwo w dziedzinie 
fizyki, usługi doradcze w dziedzinie fizyki.

(210) 483271 (220) 2018 03 08
(731) LUBASZKA-RDEST MAGDALENA MAGFACTORY, 

Olkusz
(540) magfactory
(510), (511) 21 szczotki do włosów, grzebienie, 26 włosy 
syntetyczne, włosy ludzkie, włosy sztuczne, kosmyki włosów, 
sploty włosów, siatki na włosy, tupety, włosy do przedłuża-
nia, akcesoria dekoracyjne do włosów, ozdoby do włosów, 
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki 
i sztuczne włosy, przyrządy do mocowania włosów, 35 sprze-
daż w tym sprzedaż przez Internet towarów: szczotki do wło-
sów, grzebienie, przyrządy do mocowania włosów, włosy 
syntetyczne, włosy ludzkie, włosy sztuczne, kosmyki włosów, 
sploty włosów, siatki na włosy, tupety, włosy do przedłuża-
nia, akcesoria dekoracyjne do włosów, ozdoby do włosów, 
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki 
i sztuczne włosy.

(210) 483332 (220) 2018 03 09
(731) SKOWRONEK MARCIN PPHU SKOWRONEK, Mirów
(540) ORLIK GOŚCINIEC & ZAJAZD

(531) 27.05.01, 07.01.01, 07.01.24
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
usługi kateringowe, tymczasowe zakwaterowanie, rezerwa-
cje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, restauracje, motele, zajazdy, gościniec, 
pensjonat, agroturystyka, schroniska, schroniska młodzieżo-
we, hotele, domy wycieczkowe, kempingi.

(210) 483559 (220) 2018 03 15
(731) CZOŁNOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) DZIEJE KHORINIS
(510), (511) 9 filmy wideo, filmy dokumentalne, gru wideo 
[gier komputerowych] w formie programów komputero-
wych zapisanych na nośnikach danych, nagrania audiowi-
zualne, 41 przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi 
osobistościami w celach rozrywkowych, dubbing, produkcja 
i reżyseria, oraz pisanie scenariuszy do gier komputerowych, 
organizacja produkcji, pisanie scenariuszy, promocja i rozpo-
wszechnianie filmów i gier wideo, produkcja nagrań audio 
i video oraz usługi fotograficzne.
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(210) 483605 (220) 2018 03 15
(731) SUSZCZYŃSKI-RODRIGUEZ KONRAD, Kraków
(540) DIAMANT VOGUE Amour ENERGY DRINK Classe  

est un avantage LUXURY & FASHION ENERGY DRINK

(531) 19.03.01, 26.03.01, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wy-
ciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, 
drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktaj-
le bezalkoholowe, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, preparaty 
do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezalkoholowe, 
napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholo-
we na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wytwarza-
nia napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na ba-
zie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu inne niż sub-
stytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, 
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje ser-
watkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój 
imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owo-
cowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do na-
pojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy 
[napój], preparaty do produkcji napojów, napoje bezalko-
holowe z sarsaparilla, soki, soki warzywne [napoje], sorbety 
[napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogro-
na - moszcz, niesfermentowany, woda [napoje], woda gazo-
wana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda litowa, 
produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna 
[napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.

(210) 483751 (220) 2018 03 20
(731) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk
(540) WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET GDAŃSKI

(531) 02.09.25, 05.03.11, 05.03.14, 24.09.09, 24.09.05, 24.13.04, 
27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa 
wyższego polegająca na kształceniu studentów, prowa-
dzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzęd-
nych, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów 
zaocznych oraz studiów doktoranckich, studiów podyplo-
mowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, naucza-
nie korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych 
kierunkach edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, 
usługi doradztwa w sprawie wyboru kierunku zawodo-
wego, usługi dokształcania zawodowego, organizowanie, 
prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kon-
gresów i zjazdów w celach naukowych i edukacyjnych, 
informacja o edukacji, usługi biblioteczne polegające 
na udostępnianiu i prezentacji zbiorów, książek, audio-
booków, nagrań dźwiękowych, nagrań audiowizualnych 
oraz oprogramowania komputerowego przeznaczonych 
do celów edukacyjnych, usługi w zakresie działalności 
wydawniczej, usługi w zakresie kształcenia i promowa-
nia kadr naukowych polegające na nadawaniu tytułów 
naukowych, poradnictwo zawodowe, usługi organizo-
wania i prowadzenia obozów sportowych dla młodzieży 
akademickiej, organizowania i prowadzenia obozów wa-
kacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi tłumaczenia 
z i na języki obce oraz z użyciem języka migowego, usługi 
organizowania konkursów edukacyjnych, usługi publika-
cji elektronicznej on-line książek i periodyków na rzecz 
osób trzecich, usługi publikowania analogowych książek 
i wydawnictw naukowych i popularyzatorskich, usługi 
publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, usłu-
gi realizacji spektakli teatralnych i telewizyjnych, usługi 
organizowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pe-
dagogicznych na różnych poziomach kształcenia, usługi 
przygotowywania i prowadzenia sprawdzianów pedago-
gicznych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi 
wystaw i ekspozycji muzealnych i edukacyjnych, informa-
cja o powyższych usługach.

(210) 483752 (220) 2018 03 20
(731) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk
(540) CHEMIA UG

(531) 24.13.03, 24.09.05, 24.09.09, 29.01.12, 19.11.04, 19.11.25, 
27.05.01

(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa 
wyższego polegająca na kształceniu studentów, prowa-
dzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzęd-
nych, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów 
zaocznych oraz studiów doktoranckich, studiów podyplo-
mowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, naucza-
nie korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych 
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kierunkach edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, 
usługi doradztwa w sprawie wyboru kierunku zawodo-
wego, usługi dokształcania zawodowego, organizowanie, 
prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kon-
gresów i zjazdów w celach naukowych i edukacyjnych, 
informacja o edukacji, usługi biblioteczne polegające 
na udostępnianiu i prezentacji zbiorów, książek, audio-
booków, nagrań dźwiękowych, nagrań audiowizualnych 
oraz oprogramowania komputerowego przeznaczonych 
do celów edukacyjnych, usługi w zakresie działalności 
wydawniczej, usługi w zakresie kształcenia i promowa-
nia kadr naukowych polegające na nadawaniu tytułów 
naukowych, poradnictwo zawodowe, usługi organizo-
wania i prowadzenia obozów sportowych dla młodzieży 
akademickiej, organizowania i prowadzenia obozów wa-
kacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi tłumaczenia 
z i na języki obce oraz z użyciem języka migowego, usługi 
organizowania konkursów edukacyjnych, usługi publika-
cji elektronicznej on-line książek i periodyków na rzecz 
osób trzecich, usługi publikowania analogowych książek 
i wydawnictw naukowych i popularyzatorskich, usługi 
publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, usłu-
gi realizacji spektakli teatralnych i telewizyjnych, usługi 
organizowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pe-
dagogicznych na różnych poziomach kształcenia, usługi 
przygotowywania i prowadzenia sprawdzianów pedago-
gicznych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi 
wystaw i ekspozycji muzealnych i edukacyjnych, informa-
cja o powyższych usługach.

(210) 483798 (220) 2018 03 20
(731) STACHURA ELŻBIETA FIRMA USŁUGOWO 

HANDLOWA OKSEL, Katowice
(540) OKSEL

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn 
przemysłowych i budowlanych, demontaż maszyn, prze-
gląd maszyn, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo 
zniszczonych, remont i renowacja maszyn, rozbiórka ma-
szyn przemysłowych, serwis maszyn i urządzeń produkcyj-
nych, usługi w zakresie wypożyczania maszyn na potrzeby 
inżynierii wodno-lądowej, usługi w zakresie wypożyczania 
maszyn budowlanych, podnośników, podestów rucho-
mych, zwyżek, montaż [instalacja] instalacji maszynowych, 
budowa fundamentów dla konstrukcji maszyn przemysło-
wych, montaż instalacji przemysłowych, montaż instalacji 
elektrycznych, kanalizacyjnych, gazowych i wodociągo-
wych, naprawa i konserwacja instalacji gazowych, kanaliza-
cyjnych i elektrycznych, budowa i konserwacja rurociągów, 
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, wynajem 
sprzętu budowlanego, wynajem żurawi, 39 przeprowadzki, 
logistyka transportu, transport i składowanie, usługi prze-
prowadzek przemysłowych [transport], pakowanie artyku-
łów do transportu, wynajmowanie pojemników do trans-
portu, wynajem przenośnych kontenerów magazynowych, 
wynajem skrzyń, usługi doradcze i informacyjne związane 
z transportem, załadunek i rozładunek towarów, wypoży-
czanie wózków widłowych, chroniony transport przed-
miotów wartościowych, chroniony transport przedmiotów 
wartościowych, magazynowanie elektronicznych nośni-

ków danych lub dokumentów, pakowanie towarów, usługi 
pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, wypoży-
czanie kontenerów magazynowych.

(210) 483901 (220) 2018 03 22
(731) BHOJWANI NEETU DESI BAZAAR, Raszyn
(540) Desi Bazaar KOLOROWY SMAK INDII

(531) 03.02.01, 03.02.24, 03.02.25, 03.02.28, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 14 ozdoby (biżuteria), biżuteria emaliowana, 
amulety (biżuteria), naszyjniki (biżuteria), biżuteria damska, 
biżuteria fantazyjna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, 
zawieszki (biżuteria), broszki (biżuteria), bransoletki (biżute-
ria), biżuteria, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria 
z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana z metali nie-
szlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, 
25 akcesoria na szyję, bluzy sportowe, koszulki polo, kurtki, 
męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, odzież, 
odzież damska, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież 
męska, sari, swetry polo, odzież rekreacyjna, odzież z imitacji 
skóry, swetry, skarpetki, szale, szorty, t-shirty z krótkim ręka-
wem, szaliki, 29 danie gotowe z mięsa, gotowe dania wa-
rzywne, dal (indyjskie danie z roślin strączkowych), gotowe 
posiłki z drobiu, desery owocowe, gotowe posiłki składające 
się głównie z ryb, gotowe posiłki gotowane składające się 
całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się 
głównie z owoców morza, mieszanki owoców i orzechów, 
konserwy, marynaty, konserwowane ryby, konserwowane 
warzywa, konserwowe owoce morza, przyprawy smako-
we (pikle), przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych), mieszanki owoców 
suszonych, mieszanki przekąsek składające się z suszonych 
owoców i orzechów przetworzonych, nasiona jadalne, nasio-
na przetworzone, nasiona roślin strączkowych w puszce, olej 
i tłuszcz kokosowy, olej palmowy jadalny, olej sezamowy, olej 
sojowy, olej z orzechów, oleje i tłuszcze, przekąski na bazie 
kokosu, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie suszo-
nych owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie 
ziemniaków, 30 sosy [przyprawy], przyprawy korzenne, przy-
prawy w proszku, dodatki smakowe i przyprawy, sól, przypra-
wy i dodatki smakowe, słodycze, zioła suszone, pikantne sosy 
używane jako przyprawy, gotowe dania z makaronu, gotowe 
dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe 
produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe sosy, her-
bata, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa, 
pieprz, przyprawa curry, przyprawa chili, ryż, zioła do celów 
spożywczych, przyprawy, przyprawy suche, 35 usługi w za-
kresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
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usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artyku-
łów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świąteczny-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami prze-
ciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe, usługi 
barów i restauracji, restauracje samoobsługowe, usługi cate-
ringu zewnętrznego, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, 
restauracje serwujące delikatesy, restauracje z grillem, re-
stauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, 
usługi mobilnych restauracji, usługi barów typu fast-food 
na wynos, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), usługi w zakresie sprzedaży posił-
ków na wynos, bary, bary szybkiej obsługi [snack-bary], bary 
sałatkowe, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spo-
życia, usługi kawiarni, usługi kateringowe dla firm, katering 
obejmujący żywność i napoje na bankiety, oferowanie żyw-
ności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach.

(210) 483903 (220) 2018 03 22
(731) BHOJWANI NEETU DESI BAZAAR, Raszyn
(540) Desi Bazaar KOLOROWY SMAK INDII

(531) 03.02.01, 03.02.24, 03.02.25, 03.02.28, 27.05.01
(510), (511) 14 ozdoby (biżuteria), biżuteria emaliowana, 
amulety (biżuteria), naszyjniki (biżuteria), biżuteria damska, 
biżuteria fantazyjna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, 
zawieszki (biżuteria), broszki (biżuteria), bransoletki (biżute-
ria), biżuteria, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria 
z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana z metali nie-
szlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, 
25 akcesoria na szyję, bluzy sportowe, koszulki polo, kurtki, 
męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, odzież, 
odzież damska, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież 
męska, sari, swetry polo, odzież rekreacyjna, odzież z imitacji 
skóry, swetry, skarpetki, szale, szorty, t-shirty z krótkim ręka-
wem, szaliki, 29 danie gotowe z mięsa, gotowe dania wa-

rzywne, dal (indyjskie danie z roślin strączkowych), gotowe 
posiłki z drobiu, desery owocowe, gotowe posiłki składające 
się głównie z ryb, gotowe posiłki gotowane składające się 
całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się 
głównie z owoców morza, mieszanki owoców i orzechów, 
konserwy, marynaty, konserwowane ryby, konserwowane 
warzywa, konserwowe owoce morza, przyprawy smako-
we (pikle), przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych), mieszanki owoców 
suszonych, mieszanki przekąsek składające się z suszonych 
owoców i orzechów przetworzonych, nasiona jadalne, nasio-
na przetworzone, nasiona roślin strączkowych w puszce, olej 
i tłuszcz kokosowy, olej palmowy jadalny, olej sezamowy, olej 
sojowy, olej z orzechów, oleje i tłuszcze, przekąski na bazie 
kokosu, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie suszo-
nych owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie 
ziemniaków, 30 sosy [przyprawy], przyprawy korzenne, przy-
prawy w proszku, dodatki smakowe i przyprawy, sól, przypra-
wy i dodatki smakowe, słodycze, zioła suszone, pikantne sosy 
używane jako przyprawy, gotowe dania z makaronu, gotowe 
dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe 
produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe sosy, her-
bata, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa, 
pieprz, przyprawa curry, przyprawa chili, ryż, zioła do celów 
spożywczych, przyprawy, przyprawy suche, 35 usługi w za-
kresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artyku-
łów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świąteczny-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami prze-
ciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe, usługi 
barów i restauracji, restauracje samoobsługowe, usługi cate-
ringu zewnętrznego, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, 
restauracje serwujące delikatesy, restauracje z grillem, re-
stauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, 
usługi mobilnych restauracji, usługi barów typu fast-food 
na wynos, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), usługi w zakresie sprzedaży posił-
ków na wynos, bary, bary szybkiej obsługi [snack-bary], bary 
sałatkowe, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spo-
życia, usługi kawiarni, usługi kateringowe dla firm, katering 
obejmujący żywność i napoje na bankiety, oferowanie żyw-
ności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach.
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(210) 483905 (220) 2018 03 22
(731) BHOJWANI NEETU DESI BAZAAR, Raszyn
(540) DESI
(510), (511) 14 ozdoby (biżuteria), biżuteria emaliowana, 
amulety (biżuteria), naszyjniki (biżuteria), biżuteria damska, 
biżuteria fantazyjna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, 
zawieszki (biżuteria), broszki (biżuteria), bransoletki (biżute-
ria), biżuteria, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria 
z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana z metali nie-
szlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, 
25 akcesoria na szyję, bluzy sportowe, koszulki polo, kurtki, 
męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, odzież, 
odzież damska, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież 
męska, sari, swetry polo, odzież rekreacyjna, odzież z imitacji 
skóry, swetry, skarpetki, szale, szorty, t-shirty z krótkim ręka-
wem, szaliki, 29 danie gotowe z mięsa, gotowe dania wa-
rzywne, dal (indyjskie danie z roślin strączkowych), gotowe 
posiłki z drobiu, desery owocowe, gotowe posiłki składające 
się głównie z ryb, gotowe posiłki gotowane składające się 
całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się 
głównie z owoców morza, mieszanki owoców i orzechów, 
konserwy, marynaty, konserwowane ryby, konserwowane 
warzywa, konserwowe owoce morza, przyprawy smako-
we (pikle), przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych), mieszanki owoców 
suszonych, mieszanki przekąsek składające się z suszonych 
owoców i orzechów przetworzonych, nasiona jadalne, nasio-
na przetworzone, nasiona roślin strączkowych w puszce, olej 
i tłuszcz kokosowy, olej palmowy jadalny, olej sezamowy, olej 
sojowy, olej z orzechów, oleje i tłuszcze, przekąski na bazie 
kokosu, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie suszo-
nych owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie 
ziemniaków, 30 sosy [przyprawy], przyprawy korzenne, przy-
prawy w proszku, dodatki smakowe i przyprawy, sól, przypra-
wy i dodatki smakowe, słodycze, zioła suszone, pikantne sosy 
używane jako przyprawy, gotowe dania z makaronu, gotowe 
dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe 
produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe sosy, herbata, 
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa, pieprz, 
przyprawa curry, przyprawa chili, ryż, zioła do celów spo-
żywczych, przyprawy, przyprawy suche, 35 usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżu-
terią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprze-
daży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów 
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świąteczny-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami prze-
ciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe, usługi 

barów i restauracji, restauracje samoobsługowe, usługi cate-
ringu zewnętrznego, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, 
restauracje serwujące delikatesy, restauracje z grillem, re-
stauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, 
usługi mobilnych restauracji, usługi barów typu fast-food 
na wynos, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), usługi w zakresie sprzedaży posił-
ków na wynos, bary, bary szybkiej obsługi [snack-bary], bary 
sałatkowe, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spo-
życia, usługi kawiarni, usługi kateringowe dla firm, katering 
obejmujący żywność i napoje na bankiety, oferowanie żyw-
ności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach.

(210) 483906 (220) 2018 03 22
(731) BHOJWANI NEETU DESI BAZAAR, Raszyn
(540) Desi Bazaar
(510), (511) 14 ozdoby (biżuteria), biżuteria emaliowana, amu-
lety (biżuteria), naszyjniki (biżuteria), biżuteria damska, biżute-
ria fantazyjna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, zawieszki 
(biżuteria), broszki (biżuteria), bransoletki (biżuteria), biżuteria, 
biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucz-
nych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria 
wykonana z metali półszlachetnych, 25 akcesoria na szyję, 
bluzy sportowe, koszulki polo, kurtki, męskie i damskie kurtki, 
płaszcze, spodnie i kamizelki, odzież, odzież damska, odzież 
jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież męska, sari, swetry polo, 
odzież rekreacyjna, odzież z imitacji skóry, swetry, skarpetki, 
szale, szorty, t-shirty z krótkim rękawem, szaliki, 29 danie go-
towe z mięsa, gotowe dania warzywne, dal (indyjskie danie 
z roślin strączkowych), gotowe posiłki z drobiu, desery owo-
cowe, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, gotowe 
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mię-
sa, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, 
mieszanki owoców i orzechów, konserwy, marynaty, konser-
wowane ryby, konserwowane warzywa, konserwowe owoce 
morza, przyprawy smakowe (pikle), przetworzone owoce, 
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączko-
wych), mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek 
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzo-
nych, nasiona jadalne, nasiona przetworzone, nasiona roślin 
strączkowych w puszce, olej i tłuszcz kokosowy, olej palmo-
wy jadalny, olej sezamowy, olej sojowy, olej z orzechów, oleje 
i tłuszcze, przekąski na bazie kokosu, przekąski na bazie mię-
sa, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie 
warzyw, przekąski na bazie ziemniaków, 30 sosy [przyprawy], 
przyprawy korzenne, przyprawy w proszku, dodatki smakowe 
i przyprawy, sól, przyprawy i dodatki smakowe, słodycze, zioła 
suszone, pikantne sosy używane jako przyprawy, gotowe da-
nia z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [wyroby 
cukiernicze], gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, 
gotowe sosy, herbata, kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, kawa, pieprz, przyprawa curry, przyprawa chili, ryż, 
zioła do celów spożywczych, przyprawy, przyprawy suche, 
35 usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akce-
soriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi 
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sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świą-
tecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami 
sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami 
przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe, usłu-
gi barów i restauracji, restauracje samoobsługowe, usługi 
cateringu zewnętrznego, catering w kafeteriach szybkiej ob-
sługi, restauracje serwujące delikatesy, restauracje z grillem, 
restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wy-
nos, usługi mobilnych restauracji, usługi barów typu fast-fo-
od na wynos, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, bary, bary szybkiej obsługi [snack-bary], bary sałat-
kowe, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 
usługi kawiarni, usługi kateringowe dla firm, katering obejmu-
jący żywność i napoje na bankiety, oferowanie żywności i na-
pojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach.

(210) 483908 (220) 2018 03 22
(731) SZPAKOWSKA MAŁGORZATA GABINET LEKARSKI, 

Poznań
(540) ONKO-TEAM Diagnostyka

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 konsultacje medyczne, poradnictwo me-
dyczne, badania medyczne, kliniki medyczne, medyczne 
badania osób, usługi opieki medycznej, usługi informacji 
medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi oceny 
medycznej, usługi pomocy medycznej, świadczenie pomo-
cy medycznej, zapewnianie leczenia medycznego, usługi 
poradnictwa medycznego, organizowanie leczenia medycz-
nego, usługi obrazowania medycznego, usługi klinik zdrowia 
[medyczne], udostępnianie wsparcia medycznego przy mo-
nitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, 
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, doradztwo 
medyczne w zakresie ciąży, usługi medyczne w zakresie pie-
lęgniarstwa, usługi medyczne w zakresie cukrzycy, poradnic-
two medyczne związane ze stresem.

(210) 483949 (220) 2018 03 23
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) American Building Systems

(531) 27.05.01, 07.05.25
(510), (511) 1 cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, 
impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ścien-
nych, kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje 
termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydo-
we, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne 
do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu 
i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt 
gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje 
do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje 
do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, 
kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, 
uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczel-
niacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipso-
wych, środki do gruntowania tynków cementowych, środki 
do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, 
środki do gruntowania podłóg i elewacji, środki hydroizola-
cyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładni-
kowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, 
żywice w tubach, 2 farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, im-
pregnaty do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, kon-
centraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne 
akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby 
podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby prze-
ciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce 
i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby 
z mieszalnika, farby epoksydowe, 3 środki czyszczące i myją-
ce stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, pa-
pier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szoro-
wania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, 
z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samocho-
dów, 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, 
koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary 
przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodo-
we, dodatki uszlachetniające do paliw, 6 metalowe materiały 
budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary 
metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalo-
we łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki 
do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki 
metalowe, belki stropowe, blacha metalowa, boazeria meta-
lowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe 
metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy, 
wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji suchej 
zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoździe, ką-
towniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, 
kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady komino-
we metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, oku-
cia metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe 
metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane, 
złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki 
metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalo-
we, przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe me-
talowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe metalowe, pro-
file do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili 
ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe 
do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, na-
rożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe, 
siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy 
i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi 
metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe, rusztowa-
nia aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki 
remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowla-
ne bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny me-
talowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy 
stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe, 
profile aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące 
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i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe konstrukcyj-
ne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, 
zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wspor-
niki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łą-
czeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łączniki metalo-
we, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe 
metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akce-
soria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe do okien, siatki 
rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki me-
talowe ocynkowane, drut metalowy, bramy i furtki metalo-
we, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe 
do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, 7 na-
rzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicz-
nym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, 
palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, 
maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody 
urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry, 
gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe, 
koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe, lutowni-
ce gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne, 
mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym, 
noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia 
płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, urządzenia elek-
tryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne 
do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety 
malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, piły części ma-
szyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety 
do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety do-
zujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistole-
ty do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piasko-
wania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy jako 
maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napę-
dzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziemnych, maszyny 
do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki, 
końcówki prądowe, lutownice oporowe, lutownice transfor-
matorowe, stacje lutownicze, końcówki do lutownicy, spy-
charki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki 
elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce drogowe, wier-
tarki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wyciągania, be-
toniarki, zagęszczarki, przecinarki do betonu mechaniczne, 
przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty 
udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezuda-
rowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, 
wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatoro-
we, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze uda-
rowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne 
mieszarki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wy-
rzynarki akumulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki 
stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiar-
ki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wy-
sięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe 
do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przecina-
ki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabli-
ste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki 
taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szli-
fierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szli-
fierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, 
strugi, strugi stołowe, frezarki, szlifierki proste, odkurzacze 
warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwer-
salne, agregaty prądotwórcze proste, agregaty prądotwór-
cze inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne, tokarki 
do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podno-
śniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne, 
wyciągarki elektryczne, prostowniki, przewody rozruchowe, 
kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety 
do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice, 
wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze 

pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety 
do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnienio-
we, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, spawarki inwertorowe, 
spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautoma-
ty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, na-
rzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napę-
dzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia 
glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia 
płytek, kosiarki elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki 
pneumatyczne, kompresory, pompki do pompowania kół, 
maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamien-
ne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, 8 narzędzia o na-
pędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe, 
skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, 
regały narzędziowe, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części 
narzędzi, tarcze cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki 
do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki do wierteł, ze-
stawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, tarcze do krąż-
ków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako 
części narzędzi, frezy, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, 
kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o spe-
cjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy sta-
lowe, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki, uchwyty montażo-
we do przewodów, uchwyty montażowe do rur, opaski 
ślimakowe, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, 
grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy 
nasadowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, ze-
staw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędzio-
wej, adaptery do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, 
pokrętła do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasadek, 
przedłużki do bitów, przedłużki do nasadek z przegubem, 
grzechotki, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płasko-
-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klu-
cze oczkowe odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych 
i obustronnie odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze 
nastawne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, 
nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki długie, końców-
ki Torx na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki 
sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, 
zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx 
z otworem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbuso-
wych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, 
klucze imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestaw kluczy Torx, 
klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół, klucze 
do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klu-
cze oczkowe dwustronnie otwarte, klucze do świec, klucze 
trzpieniowe krótkie, klucze trzpieniowe długie, klucze fajko-
we przebite, klucze hydrauliczne do perlatora, klucze hy-
drauliczne nastawne, klucze hydrauliczne do armatury, klu-
cze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrauliczne 
hakowe, ściągacze do łożysk, kosiarki ręczne, młotki ręczne, 
młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie, 
młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki 
blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki 
spawalnicze, młotki drewniane, zestaw młotków, trzonki 
do młotków, kliny pierścieniowe do trzonków, kliny płaskie 
do trzonków, zestawy klinów do trzonków, kuwety narzę-
dziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki z grzechotką z różnymi 
końcówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki z końcówkami, 
obcinacze czołowe, szczypce wydłużone proste budowlane, 
szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce do rur, 
szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczypce 
boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce spa-
walnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce 
nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcówek tele-
fonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli miedzia-
nych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, zaginar-
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ki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice boczne, 
nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki, 
zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, przymiary 
liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kąto-
mierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, 
kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwi-
jane, taśmy miernicze, szczelinomierze, poziomice, poziomi-
ce elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe 
krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rota-
cyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy do urzą-
dzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze, 
wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, 
dłuta płaski do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw 
dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, 
zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza 
do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śru-
bowe, ściski sprężynowe C , ściski typu F, ściski stolarskie na-
rożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw 
rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do paneli, kom-
plet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze 
ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze tapi-
cerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne, 
spoiwa do spawania opalarką, dysze do opalarek, klucze 
do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, 
noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamy-
wanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza 
odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, 
do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże 
do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrą-
głe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia 
blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wy-
ciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce 
monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej, 
obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaci-
skacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze 
ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły 
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia 
ręczne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifier-
skie, tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do meta-
lu, tarcze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w ze-
stawie, wiertła otwornice do drewna w zestawie, wiertła 
otwornice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła 
do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifierskie, topory, 
ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, 
gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły 
otwornice, piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwin-
towniki pojedynczo i w zestawach, nitownice, lutownice, 
dłuta, pilniki do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników, 
ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze, 
druty spawalnicze, zaciski do przewodów, uchwyty elektro-
dowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, 
narzędzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciska-
cze silikonu, mieszadła, poziomnice, noże do cięcia płytek, 
wałki malarskie, kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki malar-
skie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchnia-
cze gleby, urządzenia do nakładania kleju na tapety-tapeto-
mat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod 
kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pi-
stolety do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania kle-
ju, wkłady klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili 
do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczyp-
ce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrę-
tek plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, 
wkrętaki do prac elektrycznych, młotki różnego przeznacze-
nia stalowe, młotki gumowe, pilniki różnego rodzaju i prze-
znaczenia, zestawy pilników, uchwyty z przyssawką, gwin-
towniki, narzynki, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, 

ostrza do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowice robo-
cze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zesta-
wy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przy-
rządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, 
łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekie-
ry, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do gra-
bi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzon-
kiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, 
narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręcz-
ne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt 
gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów 
w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, 
ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna 
płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ra-
mowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, 
piły do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki ucio-
sowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, 
piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z uchwytem, 
brzeszczoty płyt kabłąkowych, strugi, uchwyty do przeno-
szenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, klesz-
cze do osadzania kołków w płytach gipsowo-kartonowych, 
zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyci-
skacze mas budowlanych, końcówki mieszające, tuleje siat-
kowe, szpilki do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wy-
ciory do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania 
zwiercin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pierście-
nie, kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, za-
wleczki, krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachów-
kowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 
9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, 
bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczel-
ności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wę-
żowe, rurki do wagi wężowej, przewody elektryczne, prze-
dłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektrycz-
ne, włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki 
do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, ze-
stawy włączników elektrycznych, diody do podświetlania, 
ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakiet-
ki do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osło-
ny do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfi-
kowane, pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, 
zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza 
elektryczne, odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice 
ochronne, szelki bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwie-
szeniu, przyłbice spawalnicze, kombinezony ochronne, oku-
lary ochronne, gaśnice, przedłużacze i rozgałęziacze elek-
tryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, 
prostowniki, okulary przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegaw-
cze odblaskowe, próbniki elektryczne, tablice informacyjne 
podświetlane, odzież ochronna malarska, kamizelki odbla-
skowe, kaski ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle 
ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, ma-
ski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elek-
tryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, 
11 lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogeno-
we, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy 
budowlane - halogeny, lampy budowlane ze statywem - ha-
logeny, lampy budowlane - świetlówki, lampy budowlane 
ze statywem - świetlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, 
armatura do pieców centralnego ogrzewania, bojlery, insta-
lacje i grzejniki centralnego ogrzewania, aparatura i urządze-
nia chłodnicze, wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji 
wody, armatura, przewody i urządzenia bezpieczeństwa in-
stalacji gazowych, grzejniki, kabiny natryskowe, kanały komi-
nowe, urządzenia i instalacje klimatyzacji, miski WC, wyciągi 
kominowe, kotły grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, mi-
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ski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, 
toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje 
zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, opra-
wy oświetleniowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, 
żarówki samochodowe, automatyka do nawadniania, opa-
larki elektryczne, 12 taczki, wózki transportowe, wózki aku-
mulatorowe, koła do wózków transportowych, nogi do me-
bli metalowe, wycieraczki samochodowe, pokrowce 
na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodo-
we, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodo-
we, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, bagażniki sa-
mochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie 
samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic reje-
stracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy 
najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, pasy roz-
rządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejo-
we, filtry powietrza, 16 taśmy papierowe, taśmy pakowe za-
bezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki 
papierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach, folia 
stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki na szy-
by pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, walki 
malarskie specjalne do narożników, do rur, do pasków, 
do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus 
zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek z rączką, wałki ma-
larskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, 
zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z ku-
wetą do malowania narożników, do malowania krawędzi, 
do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków 
malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus wałek, ze-
stawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma ma-
larska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus 
taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rącz-
ką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki 
i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wał-
ki plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli malar-
skich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, 17 folie 
malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucz-
nych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, 
taśmy przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samo-
przylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i sa-
moprzylepna nie do użytku domowego, medycznego lub 
biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy nie-
metalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy 
malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym 
przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania 
i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabu-
dowie, worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pra-
cach budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, tynki 
do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy 
uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izola-
cyjne, folie ochronne, plandeki ochronne z tworzyw sztucz-
nych, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, 
węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw 
owadom, uszczelki okienne w rolce i cięte, pojemniki na od-
pady, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łącze-
niowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych 
i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, 
kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki 
do instalacji płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporni-
ki niemetalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bi-
tumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murar-
skie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, 
trzony do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania nie-
metalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbroje-
nia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty bu-
dowlane, 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, listwy 
do przycinania tapet, szczotki do tapetowania, rolki docisko-
we z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, 
sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, 
sznur murarski, żyłka murarska, filc dla budownictwa, mate-
riały wiążące do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt 
bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna 
ochronne i barwiące, membrany izolacyjne do celów bu-
dowlanych, panele prefabrykowanych ścianek działowych, 
kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, 
maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemeta-
lowych dla budownictwa, masy szpachlowe używane 
do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, 
mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, pojemniki do ce-
lów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie kątowe do na-
rożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czer-
paki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy 
szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, 
masy - szpachle dekarskie, preparaty do renowacji dachów, 
powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji dachów, 
masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wa-
pienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-karto-
nowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips szpachlowy, 
miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, suwmiar-
ki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice, kątownice bu-
dowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, masy spoinowe 
do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi 
płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-karto-
nowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, 
taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, 
zestawy uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające 
do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur 
miedzianych, pasty anareobowe, lut miękki, pasta z cyną, 
topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, 
lut twardy, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego 
materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używa-
ne w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu 
(PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw 
sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spo-
inowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z two-
rzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mieszanych do za-
stosowań budowlanych, taśmy i płachty z włókniny 
polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pasty pośli-
zgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, taśmy 
i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywa-
nia prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, 
fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy 
z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie 
szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-
-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, ta-
śmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt 
gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipso-
wo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy 
akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy prze-
kładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką 
aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do su-
chej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny, 
taśmy folie budowlane w rolkach, folie budowlane w arku-
szach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna, 
folia okienna samoprzylepna w rolkach, masy gipsowe zbro-
jone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipso-
we ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wa-
pienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, 
tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, 
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tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, 
tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, 
prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, 
papier ścierny w arkuszach, papier ścierny w rolkach, siatka 
ścierna w arkuszach, paca ścierna, klocki ścierne, bloki ścier-
ne, tarcze ścierne na rzep, krążki ścierne z fibrą, siatki ścieme-
-tarcze ścierne, filc polerski, dyski ścierne, gąbki ścierne, po-
duszki do szlifowania, filc ścierny, wełna stalowa, miotły 
stalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, 
papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, 
płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane 
włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, pły-
ty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity ze-
wnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty 
ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzy-
małości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTG, płyty spe-
cjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe 
niemetalowe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowla-
nych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufi-
towych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy 
do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych 
i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozy-
towych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy 
i folie z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych 
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozy-
towych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstyl-
nymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozo-
wym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe 
ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyj-
ne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe 
i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, masy 
gruntujące, masy szpachlowe, gips, obcinaki do rur miedzia-
nych, czyścik do miedzi, nożyce do rur z tworzyw, gilotyny 
do cięcia glazury, kółka zapasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi 
do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus pil-
nik jako zestaw, wycinarki do glazury, piła wolframowa 
do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazur-
nicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, 
zdzierak do fug, poziomnica do fug, paca do spoinowania 
płytek, krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe, magnesy 
i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy 
do klinkieru, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wa-
łek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wia-
dro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka zębata, mieszadło, 
kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze 
otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki 
podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kartono-
wo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki 
antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, komin-
ki i wkłady kominowe, rury kominowe i kominkowe, powłoki 
do okien i drzwi, powłoki ochronne na kaloryfery, na podło-
gi, do zabezpieczania mebli, powłoki ochronne na posadzki 
i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpa-
chlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace styro-
pianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną z gąbki, 
z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną 
z hydro-gąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fugo-
wania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki poliuretanowe, 
folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, 
styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy 
drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemeta-
lowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pu-
staki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki 
betonowe, bloczki komórkowe, bloczki Ytong, płytki szamo-
towe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyj-
ne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, 
piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, 

styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, wełna 
mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termo izolacji, kołnie-
rze do kołków, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca 
do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje uszczelniające, 
szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle ma-
larskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane 
do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cemento-
we, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopo-
ziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe 
do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicer-
skie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki 
sufitowe niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe nie-
metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, 
profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką nieme-
talowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, 
prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzch-
nia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, 
płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachów-
ka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania po-
kryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny 
dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki 
rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizato-
ry rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnienio-
we, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, 
masy naprawcze do użytku w budownictwie, 20 drabiny 
drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza meblowe 
niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, 
wsporniki drewniane, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły 
do tapetowania, tarasy drewniane, ścieżki drewniane, pod-
jazdy drewniane, płyty, deski i podesty tarasowe, domki alta-
ny, wiaty, markizy, maty, osłony, płoty, pergole, kratki drew-
niane, parasole, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, 
meble tarasowe, budy, karmniki, drzwi wejściowe drewnia-
ne, drzwi gospodarcze drewniane, drzwi przeciwpożarowe, 
ościeżnice, opaski maskujące, okna z PCV, okna drewniane, 
okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety we-
wnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki roz-
porowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki 
niemetalowe, skrzynki drewniane, 21 szczotki, szczotki 
czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady do pojemni-
ka, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką, pokrowce 
na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki 
na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zrasza-
cze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, wycie-
raczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe 
do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra 
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segre-
gatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składa-
ne, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki 
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy 
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewnia-
ne do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwin-
tem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbko-
wych do prac malarskich, 22 liny, linki, liny elektryczne, taśmy 
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki 
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy 
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, 
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, 25 obuwie ochron-
ne, czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów 
roboczych, skarpety, 35 prowadzenie sklepów detalicznych, 
hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłko-
wych z następującymi towarami, takimi jak: cyna, silikony, 
kleje do celów przemysłowych, impregnaty do drewna 
i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, 
kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, reno-
watory do silikonu, fugi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi 
cementowe, środki chemiczne do renowacji fug, kleje 
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do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do mar-
muru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, 
kleje do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włókno-
wych, kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny 
mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje mon-
tażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie, 
uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, 
środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania 
tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-karto-
nowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i ele-
wacji, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydro-
izolacyjne jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, 
spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby w sprayu, 
bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu, rozpuszczal-
niki do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby 
wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydro-
fobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do da-
chów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakie-
ry, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, 
pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki 
czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ściemy 
szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny 
i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zapra-
wy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy 
do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, wę-
giel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, pod-
pałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary 
samochodowe, dodatki uszlachetniające do paliw, metalo-
we materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyj-
ne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny alumi-
niowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, 
metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufi-
ty metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalo-
wa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, 
pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, 
drut naciągowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe do kon-
strukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, 
gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla bu-
downictwa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, na-
sady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny 
metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety 
transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie 
nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe metalo-
we, pojemniki metalowe do pakowania, pomosty metalowe, 
pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile 
sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe 
metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątow-
niki do profili ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile 
metalowe do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do do-
ciepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe 
metalowe, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, kla-
py, ramy i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe, 
rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe, 
rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalo-
we, koziołki remontowe metalowe i aluminiowe, przedłuża-
cze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, 
stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian meta-
lowe, taśmy stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile 
metalowe, profile aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy 
zbrojące i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe 
konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa 
łańcucha, zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalo-
we, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, ką-
towniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łączniki 
metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łącze-
niowe metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutni-
cze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe 

do okien, siatki rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe meta-
lowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy 
i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemni-
ki metalowe do przechowywania drobnego sprzętu budow-
lanego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub 
mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako 
części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, dia-
menty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, dru-
karki 3D, elektrody urządzeń spawających, frezarki, generato-
ry prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, 
zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne 
i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, miesza-
cze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie 
mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycz-
nych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, 
urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządze-
nia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agregaty ma-
larskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, 
piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatycz-
ne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU, 
pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tyn-
karskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pisto-
lety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, 
pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - na-
rzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót 
ziemnych, maszyny do smołowania, spawarki łukowe i elek-
tryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lutownice oporowe, 
lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki 
do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mecha-
niczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce 
drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia 
i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przecinarki do betonu 
mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty 
udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, 
wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, 
wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrę-
tarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneuma-
tyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabu-
dowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wyrzynarki 
elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynar-
ki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, minipilarki 
tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, 
pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki 
ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia wielofunk-
cyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcu-
chowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do bla-
chy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, 
szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulato-
rowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki 
do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, frezarki, 
szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze prze-
mysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze 
proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów 
elektryczne,, tokarki do drewna, tokarki do metalu, podno-
śniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrau-
liczne, wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, prostowni-
ki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory 
bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety do klejenia 
na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty 
pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do prze-
dmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneu-
matyczne, węże ciśnieniowe, regulatory ciśnienia, zawory, 
filtry, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, agre-
gaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elek-
tryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania ro-
bót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym 
do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie 
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elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne 
i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory, 
pompki do pompowania kół, maszyny ogrodnicze spalino-
we i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń 
ogrodniczych, narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręcz-
ne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe 
przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe, 
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, tarcze 
cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, 
frezy, mieszadła, ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, uchwy-
ty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ścierni-
ce i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy, 
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe pla-
stikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznacze-
niu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, 
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów, 
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylo-
nowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, ima-
dła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw 
kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasado-
wych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptery 
do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła 
do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasadek, przedłużki 
do bitów, przedłużki do nasadek z przegubem, grzechotki, 
klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płasko-oczkowe, ze-
stawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze oczkowe 
odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie 
odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw 
kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersal-
ne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce, 
końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na na-
sadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, ze-
staw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw 
nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasa-
dek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe  
L-Hex, klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze 
sześciokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze 
uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie 
otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krótki, klucze 
trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrau-
liczne do perlatora. klucze hydrauliczne nastawne, klucze 
hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur na-
stawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, 
kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusar-
skie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolar-
skie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzuto-
we, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, 
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe 
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów 
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkręta-
ki z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, 
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wy-
dłużone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce 
do izolacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce 
uniwersalne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce 
zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczyp-
ce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy, 
szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, ob-
cinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki 
proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny 
do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołożeniowe, 
dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurka-
cze do skór, dalmierze, przymiary liniowe, suwmiarki, suw-
miarki elektroniczne, kątowniki, kątomierze stolarskie, kąto-
mierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe, 
mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, 
szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, pozio-

mice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płasz-
czyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor lasero-
wy, termodedektor, statywy do urządzeń laserowych, 
niwelatory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, ka-
mery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta płaski 
do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw 
dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręcz-
ne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza do strugów, 
ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski 
sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski 
taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków 
do montażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków 
typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicer-
skie, zszywacze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, zszyw-
ki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa do spa-
wania opalarką, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki 
do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem 
trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezo-
we-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże 
specjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do ta-
pet z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem okrą-
głym, noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, noży-
ce, nożyczki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, 
nożyce proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce 
proste wyciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielo-
funkcyjne, noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolar-
skie, obcęgi montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, 
ostrza ręczne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety do pom-
powania, zestawy lakiernicze, piły ręczne, sekatory, siekiery, 
skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia ręczne do szlifowania, 
świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, 
tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nie-
rdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwor-
nice do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu 
z wolframem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do beto-
nu, kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki 
mocujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, 
młotki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły grzbietnice, piły 
do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zesta-
wach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki 
do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrze-
nia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski 
do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wier-
tła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze 
o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, 
poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety 
malarskie, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpadle, ło-
paty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia 
do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropia-
nu, skrzynki uciosowe do cięcia pod kątem, zestaw piła plus 
skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania 
pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkłady klejowe 
do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili do płyt gipsowo-
-kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrę-
taki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końców-
ki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac 
elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki 
gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy 
pilników, uchwyty z przyssawką, gwintowniki, narzynki, wier-
tarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, 
stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, 
zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, 
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, 
wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, 
przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki 
do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzo-
nek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, sku-
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wacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, 
motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce 
ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy 
do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, 
piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot 
do metalu, piła do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły 
do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatni-
ce, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do G-K, piły otwornice, 
skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do blocz-
ków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty 
do pił, brzeszczoty z zestawy kluczy imbusowych, zestawy 
narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy 
do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki 
do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, 
trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, 
szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, 
trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia 
drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogro-
dowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-
-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach 
gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił 
do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica, 
piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe 
do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły 
do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe 
z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły 
ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z uchwytem, 
brzeszczoty płyt kabłąkowych, strugi, uchwyty do przeno-
szenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, klesz-
cze do osadzania kołków w płytach gipsowo-kartonowych, 
zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyci-
skacze mas budowlanych, końcówki mieszające, tuleje siat-
kowe, szpilki do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wy-
ciory do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania 
zwiercin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pierście-
nie, kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, za-
wleczki, krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachów-
kowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 
alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, 
bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczel-
ności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wę-
żowe, rurki do wagi wężowej, przewody elektryczne, prze-
dłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektrycz-
ne, włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki 
do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, ze-
stawy włączników elektrycznych, diody do podświetlania, 
ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakiet-
ki do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osło-
ny do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelek-
tryfikowane, pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze 
elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elek-
tryczne, złącza elektryczne, odzież ochronna, osłony twarzy, 
rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa, szelki do pracy 
w podwieszeniu, przyłbice spawalnicze, kombinezony 
ochronne, okulary ochronne, gaśnice, przedłużacze i rozga-
łęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze sa-
mochodowe, prostowniki, okulary przeciwsłoneczne, kami-
zelki ostrzegawcze odblaskowe, próbniki elektryczne, tablice 
informacyjne podświetlane, odzież ochronna malarska, ka-
mizelki odblaskowe, kaski ochronne, nauszniki ochronne, 
okulary i gogle ochronne, maski do oddychania, maski prze-
ciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, prze-
dłużacze elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i roz-
drabniacze, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki 
halogenowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu 
i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane 

ze statywem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lam-
py budowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urzą-
dzenia chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrze-
wania, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego ogrzewania, 
aparatura i urządzenia chłodnicze, wymienniki ciepła, insta-
lacje do dystrybucji wody, armatura, przewody i urządzenia 
bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, kabiny natry-
skowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje klimatyzacji, 
miski WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze, krany, lampy 
oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrze-
wacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wenty-
lacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła, za-
sobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille 
i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka 
do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transpor-
towe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transporto-
wych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe, 
pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła 
samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki 
samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, ba-
gażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze 
monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki 
tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holowni-
cze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klino-
we, pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpa-
ki, filtry olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy 
pakowe zabezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci, 
ręczniki papierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach, 
folia stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki 
na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, 
walki malarskie specjalne do narożników, do rur, do pasków, 
do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus 
zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek z rączką, wałki ma-
larskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, 
zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z ku-
wetą do malowania narożników, do malowania krawędzi, 
do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków 
malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus wałek, ze-
stawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma ma-
larska, zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką plus ta-
śma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką 
plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pę-
dzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki 
plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli malar-
skich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie ma-
larskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych 
nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy 
przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylep-
ne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzy-
lepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowe-
go, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe 
ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, 
taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym przezna-
czeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowa-
nia, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie, 
worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach bu-
dowlanych, worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji 
akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, 
taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie 
ochronne, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy 
izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrod-
nicze do podlewania, siatki okienne przeciw owadom, 
uszczelki okienne w rolce i cięte, pojemniki na odpady, nie-
metalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe nie-
metalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrz-
nych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do instalacji 
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płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalo-
we, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wy-
roby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyj-
ne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki 
ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony 
do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalo-
we, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia nie-
metalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, 
tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy da-
chów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, nie-
metalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemeta-
lowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe 
dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania 
tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką 
do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki tra-
serskie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, sznur 
murarski, żyłka murarska, filc dla budownictwa, materiały 
wiążące do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt 
bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, 
ochronne i barwiące, membrany izolacyjne do celów bu-
dowlanych, panele prefabrykowanych ścianek działowych, 
kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, 
maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemeta-
lowych dla budownictwa, masy szpachlowe używane 
do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, 
mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, pojemniki do ce-
lów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie kątowe do na-
rożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czer-
paki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy 
szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, 
masy - szpachle dekarskie, preparaty do renowacji dachów, 
powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji dachów, 
masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wa-
pienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-karto-
nowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips szpachlowy, 
miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, suwmiar-
ki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice, kątownice 
budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie, masy 
spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, 
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi 
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczel-
niacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, 
taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, ze-
stawy do lutowania rur miedzianych, pasty anareobowe, lut 
miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lu-
towania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie 
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzy-
wa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy 
z polichlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, 
taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub 
mieszanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, ta-
śmy i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych 
i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty 
z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pa-
sty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, 
taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wyko-
nywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wi-
skozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, 
taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w ma-
sie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipso-
wo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, 
taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe 
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gip-
sowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, ta-
śmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy 
przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy 

z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z oło-
wiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie 
z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie bu-
dowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura bu-
dowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach, 
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki 
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrz-
ne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki ze-
wnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki 
zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki 
zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy nieme-
talowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier 
ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna, 
klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki 
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski 
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny, 
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowa-
ne w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty 
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gip-
sowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty bu-
dowlane z periitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty 
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodo-
odporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o pod-
wyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, 
płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelnia-
jące, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy 
do łączenia 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 gipsowokartonowych, folie 
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stoso-
wane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych 
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, 
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, 
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub 
bawełnianym lub wiskozowym do użytku w budownictwie, 
taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy nie-
metalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy 
ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane 
w budownictwie, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, 
obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce 
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe 
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury, 
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki 
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do gla-
zury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazur-
niczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica 
do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, 
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mo-
cowania płytek, listwy do klinkieru, Zgarniacze wody, osłony 
rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, ze-
stawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka 
zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubo-
we, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-
-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczoło-
we, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty 
piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na da-
chy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury kominowe 
i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne 
na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki 
ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczuko-
we, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropia-
nowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace 
z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, 
pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzina-
mi, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki 
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poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące i wyciszające 
pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty 
drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, 
moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, 
cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pu-
staki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki 
Ytong, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mi-
neralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, 
zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasado-
wy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styro-
pian wodnoodpomy, wełna mineralna, siatka podtynkowa, 
kołki do termo izolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile 
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje 
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe, 
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie 
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, 
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wy-
równawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksy-
dowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, 
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalo-
we, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile 
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili 
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do do-
ciepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafo-
nia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, 
papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rol-
ce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z po-
liwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany da-
chowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury 
rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, 
kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złącz-
ki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwod-
nieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, den-
ka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku 
w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw 
sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblo-
we, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, 
krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy 
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty, 
deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty, 
osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawilony 
ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki, 
drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze drewniane, 
drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna 
z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety ze-
wnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastiko-
we z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane 
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, szczotki, 
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady 
do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką, 
pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbior-
niki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zra-
szacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, 
wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopo-
we do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra 
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segre-
gatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składa-
ne, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki 
i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy 
szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewnia-
ne do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwin-
tem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbko-
wych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy 
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki 
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy 
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, 
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne, 

czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów ro-
boczych, skarpety, 37 budowa domów, budowa obiektów 
przemysłowych, usługi remontów i renowacji obiektów 
przemysłowych i budynków mieszkalnych oraz pawilonów, 
sklepów targowych, nadzór budowlany, izolowanie budyn-
ków, malowanie pomieszczeń, tynkowanie, montowanie 
rusztowań, montaż instalacji grzewczych i wodno-kanaliza-
cyjnych oraz klimatyzacyjnych.

(210) 483967 (220) 2018 03 23
(731) PAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Miszewko
(540) OLE PRO Inteligentne Systemy Ogrzewania

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05
(510), (511) 6 metalowe przewody centralnego ogrzewania, 
przewody instalacyjne rurowe, rozgałęźne metalowe, prze-
wody wodociągowe metalowe, zaworu wodociągowe me-
talowe, zbiorniki metalowe, 11 armatura do pieców, bojlery, 
bojlery nie będące częściami maszyn, grzejniki do centralne-
go ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego ogrze-
wania, instalacje chłodnic do cieczy, chłodnice do pieców, in-
stalacje chłodnic do cieczy rekuperatory ciepła, wymienniki 
ciepła nie będące częściami maszyn, zasobniki ciepła, części 
instalacji do nawiewu dmuchawy, instalacje do dystrybucji 
wody elementy grzejne, bojlery gzowe, instalacje generato-
rów gazu, płuczki jako części instalacji gazowych, grzejniki, 
zaślepki do grzejników, instalacje klimatyzacyjne urządzenia 
do klimatyzacji, ogrzewanie kolektorami słonecznymi, kotły 
grzewcze, rury do kotłów grzewczych, urządzenia zasilające 
do kotłów grzewczych, instalacje do ogrzewania wodnego, 
osprzęt do palników gazowych, popielniki do paleniska, rusz-
ty do paleniska, wyposażenie do paleniska, oszczędzacze pa-
liwa, palniki, palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, 
palniki naftowe, palniki olejowe, palniki żarowe, urządzenia 
grzewcze, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody, 
aparatura do podgrzewaczy wody, przewody jako części in-
stalacji sanitarnych, zawory mieszalnikowe, do przewodów 
wodociągowych, armatura do regulacji urządzeń wodnych 
lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, 
rury jako części instalacji sanitarnych, rury kotłowe central-
nego ogrzewania, ruszty, piece, szuflady piecowe, armatura 
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, in-
stalacje do dystrybucji wody, instalacje do zaopatrywania 
w wodę, aparatura podgrzewaczy wody, instalacje schła-
dzania wody, instalacje centralnego ogrzewania na wodę 
gorącą, zbiorniki ciśnieniowe na wodą pod ciśnieniem, za-
sobniki ciepła, zawory mieszalnikowe do przewodów wo-
dociągowych, zawory termostatyczne jako części instalacji 
ogrzewniczych, zbiorniki ciśnieniowe wody, zespół grzejny 
powietrzny, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym i za pośred-
nictwem globalnej sieci internetowej, a także wysyłkowej, 
wyrobów metalowych, przewodów zaworów, zbiorników, 
urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń do wytwarzania pary, 
chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz 
instalacji sanitarnej.

(210) 484075 (220) 2018 03 26
(731) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) MACROXOL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
preparaty wspomagające leczenie, leki, witaminy, mineral-
ne dodatki do żywności do celów medycznych, mineralne 
wody do celów medycznych, suplementy diety do celów 
medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów me-
dycznych, substancje dietetyczne do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, 
napary medyczne, herbatki medyczne, produkty biobójcze, 
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepion-
ki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotech-
nologiczne do celów medycznych, materiały do leczenia 
zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrun-
kowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odka-
żające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych, chemiczne środki antykoncepcyjne, 
błonnik pokarmowy, preparaty medyczne do odchudzania, 
środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tablet-
ki zmniejszające apetyt, lecznicze oleje, lecznicze napoje, 
preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, mineralne 
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy 
diety dla zwierząt, suplementy diety zawierające: alginiany, 
białko, drożdże, glukozę, lecytynę, mleczko pszczele, propo-
lis, siemię lniane, środki przeczyszczające, syropy do użytku 
farmaceutycznego, środki uspokajające, preparaty witami-
nowe, preparaty medyczne na porost włosów, kosmetyki 
do celów medycznych, kremy do celów medycznych, emul-
sje do celów medycznych, płyny do celów medycznych, żele 
i oliwki do skóry do celów medycznych, maseczki do twa-
rzy do celów medycznych, maseczki do peelingu do celów 
medycznych, pudry po kąpieli do celów medycznych, pudry 
higieniczne do celów medycznych, środki do kąpieli i pod 
prysznic (sole, pianki, oliwki, żele) do celów medycznych, 
środki przeciw poceniu do celów medycznych, środki do hi-
gieny intymnej do celów medycznych, lecznicze preparaty 
toaletowe, preparaty do kąpieli do celów medycznych, pre-
paraty do leczenia trądziku, preparaty farmaceutyczne prze-
ciw łupieżowi.

(210) 484103 (220) 2018 03 27
(731) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH 

FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków

(540) AGE ARCHITECT
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty 
do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała 
i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, 
aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów 
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapa-
chowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demaki-
jażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty 
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty 
do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, 
kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżyw-
cze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do paznokci, lotiony 
do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów, 
maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, 
mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów ko-
smetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła 
przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające od-
chudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów 
perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki 
do stylizacji włosów, odżywki do włosów, płyny do układania 
włosów, preparaty do układania włosów, pianki do układania 

włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielę-
gnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty 
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po gole-
niu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, pre-
paraty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opala-
nia, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty 
kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające pre-
paraty kosmetyczne, złuszczające preparaty kosmetyczne, 
preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne, 
serum do włosów, sole kąpielowe, szampony, szminki, środki 
do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające po-
wietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toa-
letowe zawarte w tej klasie, patyczki z watą do celów kosme-
tycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, 
żele do włosów, żele do masażu, preparaty kosmetyczne 
do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi do masażu, 
peelingi do twarzy i do ciała, oliwki do masażu, kremy i pe-
elingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp, 
preparaty do pedicure.

(210) 484111 (220) 2018 03 27
(731) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA 

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

(210) 484115 (220) 2018 03 27
(731) PREMIUM COOPERATION GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) pcg premium cooperation group
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(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, outsourcing 
jako doradztwo biznesowe, usługi w zakresie relokacji 
pracowników i przenoszenia pracowników (outsourcing 
pracowniczy), usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie 
pracy tymczasowej, zarządzanie zasobami ludzkimi i usłu-
gi rekrutacji personelu, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, 37 usługi w zakresie sprząta-
nia, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem prze-
mysłowym, usługi dezynfekcji ,usługi deratyzacji, usługi 
czyszczenia budynków na zewnątrz, udzielanie informa-
cji związanych ze sprzątaniem budynków, instalowanie 
i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie 
domowych urządzeń zabezpieczających, konserwacja 
alarmowych instalacji przeciwpożarowych, instalowanie, 
konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancer-
nych, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi szko-
lenia personelu, usługi przygotowywania, organizowania 
i prowadzenia warsztatów jako szkolenia, 45 usługi w za-
kresie ochrony osobistej, usługi ochroniarskie w budyn-
kach, usługi w zakresie monitorowania alarmów, usługi 
detektywistyczne, usługi informacyjne w zakresie bezpie-
czeństwa, usługi elektronicznego monitorowania w ce-
lach bezpieczeństwa, usługi bezpieczeństwa dla ochrony 
mienia i osób, usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób 
trzecich, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia.

(210) 484117 (220) 2018 03 27
(731) TRZECIAK ADAM TECHEUROMONT, Kępno
(540) ERGOFERMA
(510), (511) 6 woliery metalowe, silosy metalowe, kurniki 
metalowe, 7 mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, 
11 instalacje automatyczne do zaopatrywania drobiu 
w wodę, instalacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie, 
aparatura do suszenia paszy, 21 niemechanicznie poidła 
dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybu-
torów wody i płynów, karmniki dla ptaków, niezmechani-
zowane podajniki karmy dla zwierząt, koryta do karmienia 
zwierząt gospodarskich, koryta do picia dla zwierząt, na-
czynia na pokarm dla zwierząt domowych, podajniki kar-
my dla zwierząt uruchamiane przez zwierzęta, koryta dla 
drobiu, betonowe poidła dla ptaków, kurniki niemetalowe, 
prefabrykowane segmentowe kurniki, nie z metalu, prefa-
brykowane kurniki wykonane z materiałów innych niż me-
tal, 37 serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, instalacja, 
konserwacja i naprawa maszyn.

(210) 484118 (220) 2018 03 27
(731) TRZECIAK ADAM TECHEUROMONT, Kępno
(540) ERGOFARM
(510), (511) 6 woliery metalowe, silosy metalowe, kurni-
ki metalowe, 7 mechaniczne podajniki paszy dla zwie-
rząt, 11 instalacje automatyczne do zaopatrywania drobiu 
w wodę, instalacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie, 
aparatura do suszenia paszy, 21 niemechanicznie poidła dla 
zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów 
wody i płynów, karmniki dla ptaków, niezmechanizowane 
podajniki karmy dla zwierząt, koryta do karmienia zwierząt 
gospodarskich, koryta do picia dla zwierząt, naczynia na po-
karm dla zwierząt domowych, podajniki karmy dla zwierząt 
uruchamiane przez zwierzęta, koryta dla drobiu, betonowe 
poidła dla ptaków, kurniki niemetalowe, prefabrykowane 
segmentowe kurniki, nie z metalu, prefabrykowane kurniki 

wykonane z materiałów innych niż metal, 37 serwis maszyn 
i urządzeń produkcyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa 
maszyn.

(210) 484128 (220) 2018 03 27
(731) DAMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) damas taste THE MEDITERRANEAN

(531) 05.09.15, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(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, usługi w za-
kresie zamówień on-line w dziedzinie restauracji oferujących 
posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, prowa-
dzenie sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej następujących 
towarów: przetworów rybnych, mięsnych, owocowych i wa-
rzywnych, nabiału, miodu, produktów bezglutenowych, 
produktów garmażeryjnych, owoców, warzyw, makaronów, 
suplementów diety, przypraw.

(210) 484133 (220) 2018 03 27
(731) JAVRO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
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(540) m motley notebooks

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 notatniki [notesy].

(210) 484139 (220) 2018 03 28
(731) REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) REN food service & logistics
(510), (511) 29 bekon, bita śmietana, bulion, koncentraty 
na bulion, cebula konserwowana, daktyle, drób, drób nieży-
wy, dziczyzna, dziczyzna nieżywa, dżemy, fasolka konser-
wowa, filety rybne, filety rybne, flaki, groszek konserwowy, 
grzyby konserwowane, homary, homary nieżywe, humus, 
dżem imbirowy, zupy jarzynowe, owoce kandyzowane, ka-
wior, kiełbasy, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty 
rosołu, korniszony, krewetki, krewetki nieżywe, krewetki ró-
żowe, olej kukurydziany, langusty, langusty nieżywe, łosoś, 
łój spożywczy, małże, małże jadalne nieżywe, margaryna, 
marmolada, masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, 
masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, olej 
kokosowy, mięso, ekstrakty mięsa, mięso konserwowane, 
mięso solone, migdały spreparowane, mleczne produkty, 
mleko, mleko sojowe, mrożone owoce, napoje mleczne 
z przewagą mleka, olej kostny jadalny, olej palmowy jadalny, 
olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spo-
żywczych, olej z oliwek jadalny, oleje jadalne, oliwki konser-
wowane, opiekane wodorosty, olej z orzechów palmowych, 
orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, 
ostrygi, ostrygi nieżywe, owoce kandyzowane, owoce kon-
serwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lu-
krowane, owoce w puszkach, chipsy owocowe, galaretki 
owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pikle, płatki 
ziemniaczane, sok pomidorowy do gotowania, przecier 
jabłkowy, przecier pomidorowy, pulpa owocowa, raki, raki 
nieżywe, rodzynki, rosół, koncentraty na rosół, soki roślinne 
do gotowania, potrawy rybne, żywność produkowana z ryb, 
ryby, ryby nieżywe, ryby solone, olej rzepakowy, sardynki, 
ser, serwatka, olej sezamowy, skorupiaki, skorupiaki nieżywe, 
smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spo-
żywcza, sos żurawinowy, szynka, śledzie, ślimaki morskie, 
ślimaki morskie nieżywe, śmietana, tahini, tłuszcz do kana-
pek, tłuszcz kokosowy, tłuszcze jadalne, surowce do produk-
cji tłuszczy jadalnych, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, 
warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa su-
szone, warzywa w puszkach, sałatki warzywne, wędliny, 
wieprzowina, wiórki kokosowe, placki ziemniaczane, ziem-
niaki zapiekane w cieście, zupy, składniki do sporządzania 
zup, żelatyna spożywcza, żółtka jajek, mięso, ryby, drób, dzi-
czyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, konserwowane, mrożo-
ne, suszone i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, 
mrożone brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, 
mrożona włoszczyzna, mrożony kalafiory, mrożone mie-
szanki warzywne, mrożone truskawki, mrożone wiśnie, mro-

żone mieszanki owocowe, jogurt, galaretki, dżemy, kompo-
ty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
zupy, mrożone składniki do sporządzania zup, składniki 
do sporządzania potraw, mrożone dania gotowe, mrożone 
warzywa, mieszanki warzywne i owoce, mrożone frytki, 
mrożone cięte flaki wołowe, składniki do sporządzania po-
traw, mrożone dania gotowe, oleje i tłuszcze jadalne, mleko 
i produkty mleczne za wyjątkiem wytworzonych z mięsa 
renifera i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych pocho-
dzących od renifera, ryby, drób, konserwowane, mrożone, 
suszone i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mro-
żone brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożo-
na włoszczyzna, mrożony kalafior, mrożone mieszanki wa-
rzywne, mrożone truskawki, mrożone wiśnie, mrożone 
mieszanki owocowe, jogurt, galaretki, dżem, kompoty, 
30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do żywności, aromaty 
do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne 
niż oleje esencyjne, aromaty inne niż oleje esencyjne, aro-
maty kawowe, preparaty usztywniające do bitej śmietany, 
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chleb, chleb bezdrożdżo-
wy, chow-chow, chutney, ciasta, mięso zapiekane w cieście, 
ozdoby jadalne do ciast, ciasta mączne, ciasto na ciastka, 
ciastka ryżowe, ciasto w proszku, ciasto, ciastka, wyroby cu-
kiernicze, cukier, cukierki, cukierki miętowe, curry, cykoria, 
cynamon, czekolada, napoje na bazie czekolady, drożdże, 
drożdże w tabletkach nie do celów medycznych, zaczyn 
drożdży, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościo-
wych, wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych, 
galaretki owocowe, gałka muszkatołowa, glukoza do celów 
spożywczych, gluten do celów spożywczych, gofry, goździ-
ki, grysik kukurydziany, herbata, napoje na bazie herbaty, 
herbata mrożona, herbatniki, herbatniki petit-beurre, imbir, 
pieczywo imbirowe, mąka jęczmienna, jęczmień gnieciony, 
jęczmień łuskany, jogurt mrożony, kakao, napoje na bazie 
kakao, wyroby z kakao, kapary, karmelki, kasza manna, kasza 
owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze, 
kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, kawa nie palona, kawa nienaturalna, keczup, zagęsz-
czacze do kiełbas, kluski, sól do konserwowania żywności, 
sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza palona, mąka, 
kukurydziana, płatki kukurydziane, kurkuma do żywności, 
kuskus, lody spożywcze w proszku, lód do napojów chło-
dzących, lód naturalny, lód sztuczny, majonezy, makaron 
rurki, makaron wstążki, makaroniki, makarony, ciasta mącz-
ne, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mąka, 
mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, produkty z mąki 
mielonej, mąka pszenna, mąka spożywcza, mąka ziemnia-
czana do celów spożywczych, mięsne sosy, preparaty 
do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, 
migdały, pasta z migdałów, miód, mleczko pszczele do ce-
lów spożywczych, woda morska do gotowania, muesli, 
musztarda, naleśniki, aromaty do napojów, napoje czekola-
dowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawo-
we z mlekiem, ocet, orzechy arachidowe, produkty spożyw-
cze na bazie owsa, owies gnieciony, owies łuskany, płatki 
owsiane, pasta z soi, cukierki pastylki, pieprz, piernik, pieroż-
ki ravioli, ocet piwny, pizze, placki, płatki owsiane, sosy z po-
midorów, pralinki, ciasto w proszku, lody spożywcze 
w proszku, proszek do pieczenia, przekąski ryżowe, przeką-
ski zbożowe, przyprawy, przyprawy korzenne, ptifurki, pud-
dingi, relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub wa-
rzyw, mączka z roślin strączkowych, ryż, ciastka z ryżu, 
przekąski z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatki, sól selerowa, 
skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodziki/maltoza, 
słodziki naturalne, słód do celów spożywczych-ekstrakt, 
słód do celów spożywczych, soda spożywcza, mąka sojowa, 
sos sojowy, sorbety, sosy, sosy do polewania deserów, sosy 
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mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konser-
wowania żywności, spaghetti, lody spożywcze, substytuty 
kawy, sushi, syrop cukrowy do celów spożywczych, szafran, 
środki wiążące do lodów spożywczych, tabule, tako, tapio-
ka, mąka z tapioki do celów spożywczych, tarty, tarty z owo-
cami, tortille, wanilia, substytut wanilii, wermiszel, wyroby 
cukiernicze, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu pro-
duktów spożywczych, przekąski ze zboża, preparaty zbożo-
we, ziele angielskie, ziemniaki do celów spożywczych, zioła 
konserwowane, esencje do żywność inne niż esencje ete-
ryczne i oleje aromatyczne, mąka i produkty zbożowe, wy-
roby mączne, potrawy i żywność na bazie mąki, mrożone 
wyroby mączne, gotowe dania na bazie produktów zbożo-
wych i mąki, mrożone dania na bazie produktów zbożo-
wych i mąki, pierożki, pizze, lasagne, makarony, paszteciki, 
placki, ciasta, lody, sosy mięsne, herbata mrożona, naleśniki, 
przyprawy, sosy, sajgonki, spaghetti, sushi, lód w kostkach, 
pizze, pizza mięsna, spody do pizzy, pizza świeża, pizza mro-
żona, pizza wegetariańska, preparaty do przygotowywania 
pizzy, dodatki i sosy do pizzy, przyprawy dodatki smakowe, 
ciasto i mąka na pizze, produkty pizzopodobne, spody z cia-
sta drożdżowego do pizzy, 32 aperitify bezalkoholowe, na-
poje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, 
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, 
esencje do produkcji napojów, wody gazowane, pastylki 
do gazowanych napojów, proszki do gazowanych napojów, 
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy 
do lemoniad, preparaty do sporządzania likierów, woda lito-
wa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, wody mi-
neralne, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje 
bezalkoholowe na bazie mleka arachidowego, mleko mig-
dałowe, esencje do produkcji napojów, preparaty do pro-
dukcji napojów, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe, 
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izo-
toniczne, napoje serwatkowe, nektary owocowe - bezalko-
holowe, orszada, mleko z orzeszków arachidowych, bezal-
koholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, soki owocowe, owocowe nektary bezal-
koholowe, pastylki do napojów gazowanych, sok pomido-
rowy, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, woda selcerska, 
sok jabłkowy, soki warzywne, napoje sorbetowe, woda sto-
łowa, syropy do napojów, niesfermentowany moszcz wino-
gronowy, woda jako napój, woda gazowana, woda sodowa, 
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów spożyw-
czych umożliwiające nabywcy wygodnie oglądać te towary 
oraz kupować je w sklepie, w hurtowni albo z katalogu pro-
duktów, przez telefon oraz za pośrednictwem usługi elek-
tronicznej, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja 
o powyższych usługach, udzielanie konsumentom informa-
cji handlowych oraz porad w zakresie artykułów żywnościo-
wych świeżych, mrożonych i konserwowanych, owoców 
i warzyw świeżych, mrożonych i konserwowanych, używek, 
słodyczy, napoi, piwa, napojów alkoholowych, mrożonych 
dań gotowych, mrożonych wyrobów piekarniczych i ciast-
karskich, ciast francuskich, wyrobów słodkich i słonych, pie-
czywa, artykułów spożywczych za wyjątkiem wytworzo-
nych z mięsa renifera i za wyjątkiem produktów 
odzwierzęcych pochodzących od renifera, usługi zaopa-
trzenia osób trzecich, informacja o powyższych usługach, 
udzielanie konsumentom informacji handlowych oraz 
porad.

(210) 484140 (220) 2018 03 28
(731) REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom

(540) REN DETAL

(531) 05.07.13, 02.09.01, 03.09.01, 03.09.24, 08.01.06, 08.01.18, 
26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 29 bekon, bita śmietana, bulion, koncentraty 
na bulion, cebula konserwowana, daktyle, drób, drób nieży-
wy, dziczyzna, dziczyzna nieżywa, dżemy, fasolka konserwo-
wa, filety rybne, filety rybne, flaki, groszek konserwowy, grzy-
by konserwowane, homary, homary nieżywe, humus, dżem 
imbirowy, zupy jarzynowe, owoce kandyzowane, kawior, 
kiełbasy, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, 
korniszony, krewetki, krewetki nieżywe, krewetki różowe, olej 
kukurydziany, langusty, langusty nieżywe, łosoś, łój spożyw-
czy, małże, małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada, 
masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czeko-
ladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, olej kokosowy, 
mięso, ekstrakty mięsa, mięso konserwowane, mięso solone, 
migdały spreparowane, mleczne produkty, mleko, mleko so-
jowe, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, 
olej kostny jadalny, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy ja-
dalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oli-
wek jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane, opiekane 
wodorosty, olej z orzechów palmowych, orzechy preparo-
wane, orzeszki arachidowe preparowane, ostrygi, ostrygi nie-
żywe, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce 
konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce 
w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki 
owocowe, skórki owocowe, pikle, płatki ziemniaczane, sok 
pomidorowy do gotowania, przecier jabłkowy, przecier po-
midorowy, pulpa owocowa, raki, raki nieżywe, rodzynki, ro-
sół, koncentraty na rosół, soki roślinne do gotowania, potra-
wy rybne, żywność produkowana z ryb, ryby, ryby nieżywe, 
ryby solone, olej rzepakowy, sardynki, ser, serwatka, olej seza-
mowy, skorupiaki, skorupiaki nieżywe, smalec, soczewica 
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sos żurawi-
nowy, szynka, śledzie, ślimaki morskie, ślimaki morskie nieży-
we, śmietana, tahini, tłuszcz do kanapek, tłuszcz kokosowy, 
tłuszcze jadalne, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 
tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane, wa-
rzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w pusz-
kach, sałatki warzywne, wędliny, wieprzowina, wiórki kokoso-
we, placki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zupy, 
składniki do sporządzania zup, żelatyna spożywcza, żółtka 
jajek, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, 
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona marchew, 
mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mrożony kalafiory, 
mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki, mrożone 
wiśnie, mrożone mieszanki owocowe, jogurt, galaretki, dże-
my, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze 
jadalne, zupy, mrożone składniki do sporządzania zup, skład-
niki do sporządzania potraw, mrożone dania gotowe, mrożo-
ne warzywa, mieszanki warzywne i owoce, mrożone frytki, 
mrożone cięte flaki wołowe, składniki do sporządzania po-
traw, mrożone dania gotowe, oleje i tłuszcze jadalne, mleko 
i produkty mleczne za wyjątkiem wytworzonych z mięsa re-
nifera i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych pochodzą-
cych od renifera, ryby, drób, konserwowane, mrożone, suszo-
ne i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone 
brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożona 
włoszczyzna, mrożony kalafior, mrożone mieszanki warzyw-



40 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT26/2018

ne, mrożone truskawki, mrożone wiśnie, mrożone mieszanki 
owocowe, jogurt, galaretki, dżem, kompoty, 30 anyż, anyż 
gwiaździsty, aromaty do żywności, aromaty do ciast inne niż 
oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyj-
ne, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, pre-
paraty usztywniające do bitej śmietany, bułeczki słodkie, buł-
ka tarta, bułki, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow, 
chutney, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ozdoby jadalne 
do ciast, ciasta mączne, ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, cia-
sto w proszku, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, cu-
kierki, cukierki miętowe, curry, cykoria, cynamon, czekolada, 
napoje na bazie czekolady, drożdże, drożdże w tabletkach 
nie do celów medycznych, zaczyn drożdży, enzymy do ciast, 
esencje do artykułów żywnościowych, wyjątkiem esencji 
eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owocowe, gałka 
muszkatołowa, glukoza do celów spożywczych, gluten 
do celów spożywczych, gofry, goździki, grysik kukurydziany, 
herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbat-
niki, herbatniki petit-beurre, imbir, pieczywo imbirowe, mąka 
jęczmienna, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt 
mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, ka-
pary, karmelki, kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana 
grubo zmielona, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie 
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nie palona, 
kawa nienaturalna, keczup, zagęszczacze do kiełbas, kluski, 
sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, kukurydza 
mielona, kukurydza palona, mąka, kukurydziana, płatki kuku-
rydziane, kurkuma do żywności, kuskus, lody spożywcze 
w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny, lód 
sztuczny, majonezy, makaron rurki, makaron wstążki, maka-
roniki, makarony, ciasta mączne, potrawy na bazie mąki, żyw-
ność na bazie mąki, mąka, mąka gorczycowa, mąka kukury-
dziana, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka 
spożywcza, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, 
mięsne sosy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów go-
spodarstwa domowego, migdały, pasta z migdałów, miód, 
mleczko pszczele do celów spożywczych, woda morska 
do gotowania, muesli, musztarda, naleśniki, aromaty do na-
pojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe 
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, ocet, orzechy arachi-
dowe, produkty spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony, 
owies łuskany, płatki owsiane, pasta z soi, cukierki pastylki, 
pieprz, piernik, pierożki ravioli, ocet piwny, pizze, placki, płatki 
owsiane, sosy z pomidorów, pralinki, ciasto w proszku, lody 
spożywcze w proszku, proszek do pieczenia, przekąski ryżo-
we, przekąski zbożowe, przyprawy, przyprawy korzenne, pi-
furki, puddingi, relish-sos przyprawowy na bazie owoców 
lub warzyw, mączka z roślin strączkowych, ryż, ciastka z ryżu, 
przekąski z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatki, sól selerowa, 
skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodziki/maltoza, 
słodziki naturalne, słód do celów spożywczych-ekstrakt, słód 
do celów spożywczych, soda spożywcza, mąka sojowa, sos 
sojowy, sorbety, sosy, sosy do polewania deserów, sosy mię-
sne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowa-
nia żywności, spaghetti, lody spożywcze, substytuty kawy, 
sushi, syrop cukrowy do celów spożywczych, szafran, środki 
wiążące do lodów spożywczych, tabule, tako, tapioka, mąka 
z tapioki do celów spożywczych, tarty, tarty z owocami, tor-
tille, wanilia, substytut wanilii, wermiszel, wyroby cukiernicze, 
zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spo-
żywczych, przekąski ze zboża, preparaty zbożowe, ziele an-
gielskie, ziemniaki do celów spożywczych, zioła konserwo-
wane, esencje do żywność inne niż esencje eteryczne i oleje 
aromatyczne, mąka i produkty zbożowe, wyroby mączne, 
potrawy i żywność na bazie mąki, mrożone wyroby mączne, 
gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, mro-
żone dania na bazie produktów zbożowych i mąki, pierożki, 

pizze, lasagne, makarony, paszteciki, placki, ciasta, lody, sosy 
mięsne, herbata mrożona, naleśniki, przyprawy, sosy, sajgon-
ki, spaghetti, sushi, lód w kostkach, pizze, pizza mięsna, 
spody do pizzy, pizza świeża, pizza mrożona, pizza wegeta-
riańska, preparaty do przygotowywania pizzy, dodatki i sosy 
do pizzy, przyprawy dodatki smakowe, ciasto i mąka na piz-
ze, produkty pizzopodobne, spody z ciasta drożdżowego 
do pizzy, 32 aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, 
bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bezalkoholowe na-
poje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owo-
ców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do pro-
dukcji napojów, wody gazowane, pastylki do gazowanych 
napojów, proszki do gazowanych napojów, koktajle bezalko-
holowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy do lemoniad, 
preparaty do sporządzania likierów, woda litowa, produkty 
do wytwarzania wody mineralnej, wody mineralne, bezalko-
holowe napoje na bazie miodu, napoje bezalkoholowe 
na bazie mleka arachidowego, mleko migdałowe, esencje 
do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, sy-
ropy do napojów, napoje bezalkoholowe, proszek do wy-
twarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje 
serwatkowe, nektary owocowe - bezalkoholowe, orszada, 
mleko z orzeszków arachidowych, bezalkoholowe napoje 
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
soki owocowe, owocowe nektary bezalkoholowe, pastylki 
do napojów gazowanych, sok pomidorowy, napoje bezalko-
holowe z sarsaparilli, woda selcerska, sok jabłkowy, soki wa-
rzywne, napoje sorbetowe, woda stołowa, syropy do napo-
jów, niesfermentowany moszcz winogronowy, woda jako 
napój, woda gazowana, woda sodowa, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich artykułów spożywczych umożliwiają-
ce nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz kupować 
je w sklepie, w hurtowni albo z katalogu produktów, przez 
telefon oraz za pośrednictwem usługi elektronicznej, usługi 
zaopatrzenia osób trzecich, informacja o powyższych usłu-
gach, udzielanie konsumentom informacji handlowych oraz 
porad w zakresie artykułów żywnościowych świeżych, mro-
żonych i konserwowanych, owoców i warzyw świeżych, 
mrożonych i konserwowanych, używek, słodyczy, napoi, 
piwa, napojów alkoholowych, mrożonych dań gotowych, 
mrożonych wyrobów piekarniczych i ciastkarskich, ciast fran-
cuskich, wyrobów słodkich i słonych, pieczywa, artykułów 
spożywczych za wyjątkiem wytworzonych z mięsa renifera 
i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych pochodzących 
od renifera, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja 
o powyższych usługach, udzielanie konsumentom informa-
cji handlowych oraz porad.

(210) 484141 (220) 2018 03 28
(731) REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) REN DETAL
(510), (511) 29 bekon, bita śmietana, bulion, koncentraty 
na bulion, cebula konserwowana, daktyle, drób, drób nieży-
wy, dziczyzna, dziczyzna nieżywa, dżemy, fasolka konserwo-
wa, filety rybne, filety rybne, flaki, groszek konserwowy, grzy-
by konserwowane, homary, homary nieżywe, humus, dżem 
imbirowy, zupy jarzynowe, owoce kandyzowane, kawior, 
kiełbasy, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, 
korniszony, krewetki, krewetki nieżywe, krewetki różowe, olej 
kukurydziany, langusty, langusty nieżywe, łosoś, łój spożyw-
czy, małże, małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada, 
masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czeko-
ladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, olej kokosowy, 
mięso, ekstrakty mięsa, mięso konserwowane, mięso solone, 
migdały spreparowane, mleczne produkty, mleko, mleko so-
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jowe, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, 
olej kostny jadalny, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy ja-
dalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oli-
wek jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane, opiekane 
wodorosty, olej z orzechów palmowych, orzechy preparo-
wane, orzeszki arachidowe preparowane, ostrygi, ostrygi nie-
żywe, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce 
konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce 
w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki 
owocowe, skórki owocowe, pikle, płatki ziemniaczane, sok 
pomidorowy do gotowania, przecier jabłkowy, przecier po-
midorowy, pulpa owocowa, raki, raki nieżywe, rodzynki, ro-
sół, koncentraty na rosół, soki roślinne do gotowania, potra-
wy rybne, żywność produkowana z ryb, ryby, ryby nieżywe, 
ryby solone, olej rzepakowy, sardynki, ser, serwatka, olej seza-
mowy, skorupiaki, skorupiaki nieżywe, smalec, soczewica 
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sos żurawi-
nowy, szynka, śledzie, ślimaki morskie, ślimaki morskie nieży-
we, śmietana, tahini, tłuszcz do kanapek, tłuszcz kokosowy, 
tłuszcze jadalne, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 
tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane, wa-
rzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w pusz-
kach, sałatki warzywne, wędliny, wieprzowina, wiórki kokoso-
we, placki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zupy, 
składniki do sporządzania zup, żelatyna spożywcza, żółtka 
jajek, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, 
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona marchew, 
mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mrożony kalafiory, 
mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki, mrożone 
wiśnie, mrożone mieszanki owocowe, jogurt, galaretki, dże-
my, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze 
jadalne, zupy, mrożone składniki do sporządzania zup, skład-
niki do sporządzania potraw, mrożone dania gotowe, mrożo-
ne warzywa, mieszanki warzywne i owoce, mrożone frytki, 
mrożone cięte flaki wołowe, składniki do sporządzania po-
traw, mrożone dania gotowe, oleje i tłuszcze jadalne, mleko 
i produkty mleczne za wyjątkiem wytworzonych z mięsa re-
nifera i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych pochodzą-
cych od renifera, ryby, drób, konserwowane, mrożone, suszo-
ne i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone 
brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożona 
włoszczyzna, mrożony kalafior, mrożone mieszanki warzyw-
ne, mrożone truskawki, mrożone wiśnie, mrożone mieszanki 
owocowe, jogurt, galaretki, dżem, kompoty, 30 anyż, anyż 
gwiaździsty, aromaty do żywności, aromaty do ciast inne niż 
oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyj-
ne, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, pre-
paraty usztywniające do bitej śmietany, bułeczki słodkie, buł-
ka tarta, bułki, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow, 
chutney, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ozdoby jadalne 
do ciast, ciasta mączne, ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, cia-
sto w proszku, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, cu-
kierki, cukierki miętowe, curry, cykoria, cynamon, czekolada, 
napoje na bazie czekolady, drożdże, drożdże w tabletkach 
nie do celów medycznych, zaczyn drożdży, enzymy do ciast, 
esencje do artykułów żywnościowych, wyjątkiem esencji 
eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owocowe, gałka 
muszkatołowa, glukoza do celów spożywczych, gluten 
do celów spożywczych, gofry, goździki, grysik kukurydziany, 
herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbat-
niki, herbatniki petit-beurre, imbir, pieczywo imbirowe, mąka 
jęczmienna, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt 
mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, ka-
pary, karmelki, kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana 
grubo zmielona, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie 
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nie palona, 

kawa nienaturalna, keczup, zagęszczacze do kiełbas, kluski, 
sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, kukurydza 
mielona, kukurydza palona, mąka, kukurydziana, płatki kuku-
rydziane, kurkuma do żywności, kuskus, lody spożywcze 
w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny, lód 
sztuczny, majonezy, makaron rurki, makaron wstążki, maka-
roniki, makarony, ciasta mączne, potrawy na bazie mąki, żyw-
ność na bazie mąki, mąka, mąka gorczycowa, mąka kukury-
dziana, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka 
spożywcza, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, 
mięsne sosy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów go-
spodarstwa domowego, migdały, pasta z migdałów, miód, 
mleczko pszczele do celów spożywczych, woda morska 
do gotowania, muesli, musztarda, naleśniki, aromaty do na-
pojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe 
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, ocet, orzechy arachi-
dowe, produkty spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony, 
owies łuskany, płatki owsiane, pasta z soi, cukierki pastylki, 
pieprz, piernik, pierożki ravioli, ocet piwny, pizze, placki, płatki 
owsiane, sosy z pomidorów, pralinki, ciasto w proszku, lody 
spożywcze w proszku, proszek do pieczenia, przekąski ryżo-
we, przekąski zbożowe, przyprawy, przyprawy korzenne, pi-
furki, puddingi, relish-sos przyprawowy na bazie owoców 
lub warzyw, mączka z roślin strączkowych, ryż, ciastka z ryżu, 
przekąski z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatki, sól selerowa, 
skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodziki/maltoza, 
słodziki naturalne, słód do celów spożywczych-ekstrakt, słód 
do celów spożywczych, soda spożywcza, mąka sojowa, sos 
sojowy, sorbety, sosy, sosy do polewania deserów, sosy mię-
sne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowa-
nia żywności, spaghetti, lody spożywcze, substytuty kawy, 
sushi, syrop cukrowy do celów spożywczych, szafran, środki 
wiążące do lodów spożywczych, tabule, tako, tapioka, mąka 
z tapioki do celów spożywczych, tarty, tarty z owocami, tor-
tille, wanilia, substytut wanilii, wermiszel, wyroby cukiernicze, 
zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spo-
żywczych, przekąski ze zboża, preparaty zbożowe, ziele an-
gielskie, ziemniaki do celów spożywczych, zioła konserwo-
wane, esencje do żywność inne niż esencje eteryczne i oleje 
aromatyczne, mąka i produkty zbożowe, wyroby mączne, 
potrawy i żywność na bazie mąki, mrożone wyroby mączne, 
gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, mro-
żone dania na bazie produktów zbożowych i mąki, pierożki, 
pizze, lasagne, makarony, paszteciki, placki, ciasta, lody, sosy 
mięsne, herbata mrożona, naleśniki, przyprawy, sosy, sajgon-
ki, spaghetti, sushi, lód w kostkach, pizze, pizza mięsna, 
spody do pizzy, pizza świeża, pizza mrożona, pizza wegeta-
riańska, preparaty do przygotowywania pizzy, dodatki i sosy 
do pizzy, przyprawy dodatki smakowe, ciasto i mąka na piz-
ze, produkty pizzopodobne, spody z ciasta drożdżowego 
do pizzy, 32 aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, 
bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bezalkoholowe na-
poje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owo-
ców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do pro-
dukcji napojów, wody gazowane, pastylki do gazowanych 
napojów, proszki do gazowanych napojów, koktajle bezalko-
holowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy do lemoniad, 
preparaty do sporządzania likierów, woda litowa, produkty 
do wytwarzania wody mineralnej, wody mineralne, bezalko-
holowe napoje na bazie miodu, napoje bezalkoholowe 
na bazie mleka arachidowego, mleko migdałowe, esencje 
do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, sy-
ropy do napojów, napoje bezalkoholowe, proszek do wy-
twarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje 
serwatkowe, nektary owocowe - bezalkoholowe, orszada, 
mleko z orzeszków arachidowych, bezalkoholowe napoje 
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
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soki owocowe, owocowe nektary bezalkoholowe, pastylki 
do napojów gazowanych, sok pomidorowy, napoje bezalko-
holowe z sarsaparilli, woda selcerska, sok jabłkowy, soki wa-
rzywne, napoje sorbetowe, woda stołowa, syropy do napo-
jów, niesfermentowany moszcz winogronowy, woda jako 
napój, woda gazowana, woda sodowa, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich artykułów spożywczych umożliwiają-
ce nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz kupować 
je w sklepie, w hurtowni albo z katalogu produktów, przez 
telefon oraz za pośrednictwem usługi elektronicznej, usługi 
zaopatrzenia osób trzecich, informacja o powyższych usłu-
gach, udzielanie konsumentom informacji handlowych oraz 
porad w zakresie artykułów żywnościowych świeżych, mro-
żonych i konserwowanych, owoców i warzyw świeżych, 
mrożonych i konserwowanych, używek, słodyczy, napoi, 
piwa, napojów alkoholowych, mrożonych dań gotowych, 
mrożonych wyrobów piekarniczych i ciastkarskich, ciast fran-
cuskich, wyrobów słodkich i słonych, pieczywa, artykułów 
spożywczych za wyjątkiem wytworzonych z mięsa renifera 
i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych pochodzących 
od renifera, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja 
o powyższych usługach, udzielanie konsumentom informa-
cji handlowych oraz porad.

(210) 484142 (220) 2018 03 28
(731) REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) REN HORECA
(510), (511) 29 bekon, bita śmietana, bulion, koncentraty 
na bulion, cebula konserwowana, daktyle, drób, drób nieży-
wy, dziczyzna, dziczyzna nieżywa, dżemy, fasolka konserwo-
wa, filety rybne, filety rybne, flaki, groszek konserwowy, grzy-
by konserwowane,  homary, homary nieżywe, humus, dżem 
imbirowy, zupy jarzynowe, owoce kandyzowane, kawior, 
kiełbasy, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, 
korniszony, krewetki, krewetki nieżywe, krewetki różowe, olej 
kukurydziany, langusty, langusty nieżywe, łosoś, łój spożyw-
czy, małże, małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada, 
masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czeko-
ladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, olej kokosowy, 
mięso, ekstrakty mięsa, mięso konserwowane, mięso solone, 
migdały spreparowane, mleczne produkty, mleko, mleko so-
jowe, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, 
olej kostny jadalny, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy ja-
dalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oli-
wek jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane, opiekane 
wodorosty, olej z orzechów palmowych, orzechy preparo-
wane, orzeszki arachidowe preparowane, ostrygi, ostrygi nie-
żywe, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce 
konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce 
w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki 
owocowe, skórki owocowe, pikle, płatki ziemniaczane, sok 
pomidorowy do gotowania, przecier jabłkowy, przecier po-
midorowy, pulpa owocowa, raki, raki nieżywe, rodzynki, ro-
sół, koncentraty na rosół, soki roślinne do gotowania, potra-
wy rybne, żywność produkowana z ryb, ryby, ryby nieżywe, 
ryby solone, olej rzepakowy, sardynki, ser, serwatka, olej seza-
mowy, skorupiaki, skorupiaki nieżywe, smalec, soczewica 
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sos żurawi-
nowy, szynka, śledzie, ślimaki morskie, ślimaki morskie nieży-
we, śmietana, tahini, tłuszcz do kanapek, tłuszcz kokosowy, 
tłuszcze jadalne, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 
tofii, trulle konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane, wa-
rzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w pusz-
kach, sałatki warzywne, wędliny, wieprzowina, wiórki kokoso-
we, placki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zupy, 

składniki do sporządzania zup, żelatyna spożywcza, żółtka 
jajek, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, 
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona marchew, 
mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mrożony kalafiory, 
mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki, mrożone 
wiśnie, mrożone mieszanki owocowe, jogurt, galaretki, dże-
my, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze 
jadalne, zupy, mrożone składniki do sporządzania zup, skład-
niki do sporządzania potraw, mrożone dania gotowe, mrożo-
ne warzywa, mieszanki warzywne i owoce, mrożone frytki, 
mrożone cięte flaki wołowe, składniki do sporządzania po-
traw, mrożone dania gotowe, oleje i tłuszcze jadalne, mleko 
i produkty mleczne za wyjątkiem wytworzonych z mięsa re-
nifera i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych pochodzą-
cych od renifera, ryby, drób, konserwowane, mrożone, suszo-
ne i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone 
brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożona 
włoszczyzna, mrożony kalafior, mrożone mieszanki warzyw-
ne, mrożone truskawki, mrożone wiśnie, mrożone mieszanki 
owocowe, jogurt, galaretki, dżem, kompoty, 30 anyż, anyż 
gwiaździsty, aromaty do żywności, aromaty do ciast inne niż 
oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyj-
ne, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, pre-
paraty usztywniające do bitej śmietany, bułeczki słodkie, buł-
ka tarta, bułki, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow, 
chutney, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ozdoby jadalne 
do ciast, ciasta mączne, ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, cia-
sto w proszku, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, cu-
kierki, cukierki miętowe, curry, cykoria, cynamon, czekolada, 
napoje na bazie czekolady, drożdże, drożdże w tabletkach 
nie do celów medycznych, zaczyn drożdży, enzymy do ciast, 
esencje do artykułów żywnościowych, wyjątkiem esencji 
eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owocowe, gałka 
muszkatołowa, glukoza do celów spożywczych, gluten 
do celów spożywczych, gofry, goździki, grysik kukurydziany, 
herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbat-
niki, herbatniki petit-beurre, imbir, pieczywo imbirowe, mąka 
jęczmienna, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt 
mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, ka-
pary, karmelki, kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana 
grubo zmielona, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie 
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa niepalona, 
kawa nienaturalna, keczup, zagęszczacze do kiełbas, kluski, 
sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, kukurydza 
mielona, kukurydza palona, mąka, kukurydziana, płatki kuku-
rydziane, kurkuma do żywności, kuskus, lody spożywcze 
w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny, lód 
sztuczny, majonezy, makaron rurki, makaron wstążki, maka-
roniki, makarony, ciasta mączne, potrawy na bazie mąki, żyw-
ność na bazie mąki, mąka, mąka gorczycowa, mąka kukury-
dziana, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka 
spożywcza, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, 
mięsne sosy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów go-
spodarstwa domowego, migdały, pasta z migdałów, miód, 
mleczko pszczele do celów spożywczych, woda morska 
do gotowania, muesli, musztarda, naleśniki, aromaty do na-
pojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe 
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, ocet, orzechy arachi-
dowe, produkty spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony, 
owies łuskany, płatki owsiane, pasta z soi, cukierki - pastylki, 
pieprz, piernik, pierożki ravioli, ocet piwny, pizze, placki, płatki 
owsiane, sosy z pomidorów, pralinki, ciasto w proszku, lody 
spożywcze w proszku, proszek do pieczenia, przekąski ryżo-
we, przekąski zbożowe, przyprawy, przyprawy korzenne, pi-
furki, puddingi, relish-sos przyprawowy na bazie owoców 
lub warzyw, mączka z roślin strączkowych, ryż, ciastka z ryżu, 
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przekąski z ryżu, sago, sajgonki. sosy do sałatki, sól selerowa, 
skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodziki/maltoza, 
słodziki naturalne, słód do celów spożywczych - ekstrakt, 
słód do celów spożywczych, soda spożywcza, mąka sojowa, 
sos sojowy, sorbety, sosy, sosy do polewania deserów, sosy 
mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwo-
wania żywności, spaghetti, lody spożywcze, substytuty 
kawy, sushi, syrop cukrowy do celów spożywczych, szafran, 
środki wiążące do lodów spożywczych, tabule, tako, tapioka, 
mąka z tapioki do celów spożywczych, tarty, tarty z owoca-
mi, tortille, wanilia, substytut wanilii, wermiszel, wyroby cu-
kiernicze, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produk-
tów spożywczych, przekąski ze zboża, preparaty zbożowe, 
ziele angielskie, ziemniaki do celów spożywczych, zioła kon-
serwowane, esencje do żywność inne niż esencje eteryczne 
i oleje aromatyczne, mąka i produkty zbożowe, wyroby 
mączne, potrawy i żywność na bazie mąki, mrożone wyroby 
mączne, gotowe dania na bazie produktów zbożowych 
i mąki, mrożone dania na bazie produktów zbożowych 
i mąki, pierożki, pizze, lasagne, makarony, paszteciki, placki, 
ciasta, lody, sosy mięsne, herbata mrożona, naleśniki, przy-
prawy, sosy, sajgonki, spaghetti, sushi, lód w kostkach, pizze, 
pizza mięsna, spody do pizzy, pizza świeża, pizza mrożona, 
pizza wegetariańska, preparaty do przygotowywania pizzy, 
dodatki i sosy do pizzy, przyprawy dodatki smakowe, ciasto 
i mąka na pizze, produkty pizzopodobne, spody z ciasta 
drożdżowego do pizzy, 32 aperitify bezalkoholowe, napoje 
bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bez-
alkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, 
esencje do produkcji napojów, wody gazowane, pastylki 
do gazowanych napojów, proszki do gazowanych napojów, 
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy 
do lemoniad, preparaty do sporządzania likierów, woda lito-
wa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, wody mine-
ralne, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje bezal-
koholowe na bazie mleka arachidowego, mleko migdałowe, 
esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napo-
jów, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe, proszek 
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, 
napoje serwatkowe,  nektary owocowe - bezalkoholowe, or-
szada, mleko z orzeszków arachidowych, bezalkoholowe na-
poje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owo-
ców, soki owocowe, owocowe nektary bezalkoholowe, 
pastylki do napojów gazowanych, sok pomidorowy, napoje 
bezalkoholowe z sarsaparilly, woda selcerska, sok jabłkowy, 
soki warzywne, napoje sorbetowe, woda stołowa, syropy 
do napojów, niesfermentowany moszcz winogronowy, 
woda jako napój, woda gazowana, woda sodowa, 35 zgru-
powanie na rzecz osób trzecich artykułów spożywczych 
umożliwiające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz 
kupować je w sklepie, w hurtowni albo z katalogu produk-
tów, przez telefon oraz za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja o powyż-
szych usługach, udzielanie konsumentom informacji 
handlowych oraz porad w zakresie artykułów żywnościo-
wych świeżych, mrożonych i konserwowanych, owoców 
i warzyw świeżych, mrożonych i konserwowanych, używek, 
słodyczy, napoi, piwa, napojów alkoholowych, mrożonych 
dań gotowych, mrożonych wyrobów piekarniczych i ciast-
karskich, ciast francuskich, wyrobów słodkich i słonych, pie-
czywa, artykułów spożywczych za wyjątkiem wytworzo-
nych z mięsa renifera i za wyjątkiem produktów 
odzwierzęcych pochodzących od renifera, usługi zaopatrze-
nia osób trzecich, informacja o powyższych usługach, udzie-
lanie konsumentom informacji handlowych oraz porad.

(210) 484143 (220) 2018 03 28
(731) REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) REN HORECA

(531) 11.01.05, 11.03.05, 11.03.08, 11.03.04, 02.01.11, 27.05.01, 
26.04.01, 26.04.09, 29.01.12

(510), (511) 29 bekon, bita śmietana, bulion, koncentraty 
na bulion, cebula konserwowana, daktyle, drób. drób nieży-
wy, dziczyzna, dziczyzna nieżywa, dżemy, fasolka konserwo-
wa, filety rybne, filety rybne, flaki, groszek konserwowy, grzy-
by konserwowane, homary, homary nieżywe, humus, dżem 
imbirowy, zupy jarzynowe, owoce kandyzowane, kawior, 
kiełbasy, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, 
korniszony, krewetki, krewetki nieżywe, krewetki różowe, olej 
kukurydziany, langusty, langusty nieżywe, łosoś, łój spożyw-
czy, małże, małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada, 
masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czeko-
ladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, olej kokosowy, 
mięso, ekstrakty mięsa, mięso konserwowane, mięso solone, 
migdały spreparowane, mleczne produkty, mleko, mleko so-
jowe, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, 
olej kostny jadalny, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy ja-
dalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oli-
wek jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane, opiekane 
wodorosty, olej z orzechów palmowych, orzechy preparo-
wane, orzeszki arachidowe preparowane, ostrygi, ostrygi nie-
żywe, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce 
konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce 
w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki 
owocowe, skórki owocowe, pikle, płatki ziemniaczane, sok 
pomidorowy do gotowania, przecier jabłkowy, przecier po-
midorowy, pulpa owocowa, raki, raki nieżywe, rodzynki, ro-
sół, koncentraty na rosół, soki roślinne do gotowania, potra-
wy rybne, żywność produkowana z ryb, ryby, ryby nieżywe, 
ryby solone, olej rzepakowy, sardynki, ser, serwatka, olej seza-
mowy, skorupiaki, skorupiaki nieżywe, smalec, soczewica 
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sos żurawi-
nowy, szynka, śledzie, ślimaki morskie, ślimaki morskie nieży-
we, śmietana, tahini, tłuszcz do kanapek, tłuszcz kokosowy, 
tłuszcze jadalne, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 
tofii, trufle konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane, wa-
rzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w pusz-
kach, sałatki warzywne, wędliny, wieprzowina, wiórki kokoso-
we, placki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zupy, 
składniki do sporządzania zup, żelatyna spożywcza, żółtka 
jajek, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, 
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona marchew, 
mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mrożony kalafiory, 
mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki, mrożone 
wiśnie, mrożone mieszanki owocowe, jogurt, galaretki, dże-
my, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze 
jadalne, zupy, mrożone składniki do sporządzania zup, skład-
niki do sporządzania potraw, mrożone dania gotowe, mrożo-
ne warzywa, mieszanki warzywne i owoce, mrożone frytki, 
mrożone cięte flaki wołowe, składniki do sporządzania po-
traw, mrożone dania gotowe, oleje i tłuszcze jadalne, mleko 
i produkty mleczne za wyjątkiem wytworzonych z mięsa re-
nifera i z wyjątkiem produktów odzwierzęcych pochodzą-
cych od renifera, ryby, drób, konserwowane, mrożone, suszo-
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ne i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone 
brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożona 
włoszczyzna, mrożony kalafior, mrożone mieszanki warzyw-
ne, mrożone truskawki, mrożone wiśnie, mrożone mieszanki 
owocowe, jogurt, galaretki, dżem, kompoty, 30 anyż, anyż 
gwiaździsty, aromaty do żywności, aromaty do ciast inne niż 
oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyj-
ne, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, pre-
paraty usztywniające do bitej śmietany, bułeczki słodkie, buł-
ka tarta, bułki, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow, 
chutney, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ozdoby jadalne 
do ciast, ciasta mączne, ciasto na  ciastka, ciastka ryżowe, cia-
sto w proszku, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze,  cukier, cu-
kierki, cukierki miętowe, curry, cykoria, cynamon, czekolada, 
napoje na bazie czekolady, drożdże, drożdże w tabletkach 
nie do celów medycznych, zaczyn drożdży, enzymy do ciast, 
esencje do artykułów żywnościowych, wyjątkiem esencji 
eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owocowe, gałka 
muszkatołowa, glukoza do celów spożywczych, gluten 
do celów spożywczych, gofry, goździki, grysik kukurydziany, 
herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbat-
niki, herbatniki petit-beurre, imbir, pieczywo imbirowe, mąka 
jęczmienna, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt 
mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, ka-
pary, karmelki, kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana 
grubo zmielona, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie 
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa niepalona, 
kawa nienaturalna, keczup, zagęszczacze do kiełbas, kluski, 
sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, kukurydza 
mielona, kukurydza palona, mąka. kukurydziana, płatki kuku-
rydziane, kurkuma do żywności, kuskus, lody spożywcze 
w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny, lód 
sztuczny, majonezy, makaron rurki, makaron wstążki, maka-
roniki, makarony, ciasta mączne, potrawy na bazie mąki, żyw-
ność na bazie mąki, mąka, mąka gorczycowa, mąka kukury-
dziana, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka 
spożywcza, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, 
mięsne sosy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów go-
spodarstwa domowego, migdały, pasta z migdałów, miód, 
mleczko pszczele do celów spożywczych, woda morska 
do gotowania, muesli, musztarda, naleśniki, aromaty do na-
pojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe 
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, ocet, orzechy arachi-
dowe, produkty spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony, 
owies łuskany, płatki owsiane, pasta z soi, cukierki - pastylki, 
pieprz, piernik, pierożki ravioli, ocet piwny, pizze, placki, płatki 
owsiane, sosy z pomidorów, pralinki, ciasto w proszku, lody 
spożywcze w proszku, proszek do pieczenia, przekąski ryżo-
we, przekąski zbożowe, przyprawy, przyprawy korzenne, pi-
furki, puddingi, relish-sos przyprawowy na bazie owoców 
lub warzyw, mączka z roślin strączkowych, ryż, ciastka z ryżu, 
przekąski z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatki, sól selerowa, 
skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodziki/maltoza, 
słodziki naturalne, słód do celów spożywczych - ekstrakt, 
słód do celów spożywczych, soda spożywcza, mąka sojowa, 
sos sojowy, sorbety, sosy, sosy do polewania deserów, sosy 
mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwo-
wania żywności, spaghetti, lody spożywcze, substytuty 
kawy, sushi, syrop cukrowy do celów spożywczych, szafran, 
środki wiążące do lodów spożywczych, tabule, tako, tapioka, 
mąka z tapioki do celów spożywczych, tarty, tarty z owoca-
mi, tortille, wanilia, substytut wanilii, wermiszel, wyroby cu-
kiernicze, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produk-
tów spożywczych, przekąski ze zboża, preparaty zbożowe, 
ziele angielskie, ziemniaki do celów spożywczych, zioła kon-
serwowane, esencje do żywność inne niż esencje eteryczne 
i oleje aromatyczne, mąka i produkty zbożowe, wyroby 

mączne, potrawy i żywność na bazie mąki, mrożone wyroby 
mączne, gotowe dania na bazie produktów zbożowych 
i mąki, mrożone dania na bazie produktów zbożowych 
i mąki, pierożki, pizze, lasagne, makarony, paszteciki, placki, 
ciasta, lody, sosy mięsne, herbata mrożona, naleśniki, przy-
prawy, sosy, sajgonki, spaghetti, sushi, lód w kostkach, pizze, 
pizza mięsna, spody do pizzy, pizza świeża, pizza mrożona, 
pizza wegetariańska, preparaty do przygotowywania pizzy, 
dodatki i sosy do pizzy, przyprawy dodatki smakowe, ciasto 
i mąka na pizze, produkty pizzopodobne, spody z ciasta 
drożdżowego do pizzy, 32 aperitify bezalkoholowe, napoje 
bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bez-
alkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, 
esencje do produkcji napojów, wody gazowane, pastylki 
do gazowanych napojów, proszki do gazowanych napojów, 
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy 
do lemoniad, preparaty do sporządzania likierów, woda lito-
wa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, wody mine-
ralne, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje bezal-
koholowe na bazie mleka arachidowego, mleko migdałowe, 
esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napo-
jów, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe, proszek 
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne. 
napoje serwatkowe, nektary owocowe - bezalkoholowe, or-
szada, mleko z orzeszków arachidowych, bezalkoholowe na-
poje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owo-
ców, soki owocowe, owocowe nektary  bezalkoholowe, 
pastylki do napojów gazowanych, sok pomidorowy, napoje 
bezalkoholowe z sarsaparilly, woda selcerska, sok jabłkowy, 
soki warzywne, napoje sorbetowe, woda stołowa, syropy 
do napojów, niesfermentowany moszcz winogronowy, 
woda jako napój, woda gazowana, woda sodowa, 35 zgru-
powanie na rzecz osób trzecich artykułów spożywczych 
umożliwiające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz 
kupować je w sklepie, w hurtowni albo z katalogu produk-
tów, przez telefon oraz za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja o powyż-
szych usługach, udzielanie konsumentom informacji 
handlowych oraz porad w zakresie artykułów żywnościo-
wych świeżych, mrożonych i konserwowanych, owoców 
i warzyw świeżych, mrożonych i konserwowanych, używek, 
słodyczy, napoi, piwa, napojów alkoholowych, mrożonych 
dań gotowych, mrożonych wyrobów piekarniczych i ciast-
karskich, ciast francuskich, wyrobów słodkich i słonych, 
pieczywa, artykułów spożywczych za wyjątkiem wytwo-
rzonych z mięsa renifera i za wyjątkiem produktów od-
zwierzęcych pochodzących od renifera, usługi zaopatrzenia 
osób trzecich, informacja o powyższych usługach, udziela-
nie, konsumentom informacji handlowych oraz porad.

(210) 484145 (220) 2018 03 28
(731) DRUK INTRO SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław
(540) PUZLEO
(510), (511) 16 wyroby z papieru, kartonu i tektury, fotogra-
fie, opakowania i wykroje kartonowe oraz tekturowe, mapy 
edukacyjne do układania, materiały edukacyjne z papieru, 
kartonu i tektury, modele trójwymiarowe z papieru, kartonu 
lub tektury do celów edukacyjnych, reprinty, nadruki, mate-
riały drukowane, materiały drukowane z grafiką, tworzywa 
sztuczne do modelowania, pasty do modelowania, mode-
lina polimerowa, 20 popiersia z tworzyw sztucznych, po-
sążki z tworzyw sztucznych, popiersia lub posążki z drewna, 
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych do układania, płaskie 
albo trójwymiarowe modele lub miniatury z drewna, wo-
sku, gipsu lub tworzyw sztucznych do układania, pojemniki 
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do pakowania z tworzyw sztucznych, pudełka drewniane 
lub z tworzyw sztucznych, 28 zabawki, gry planszowe, gry 
przestrzenne trójwymiarowo do układania, gry polegające 
na układaniu bądź budowaniu, puzzle, klocki, figurki w po-
staci ludzi, zwierząt, urządzeń, mebli, domów, budowli, po-
jazdów, samochodów, motocykli, samolotów oraz części 
do nich, układanki, układanki edukacyjne, zabawki eduka-
cyjne, zabawki oraz przyrządy do ćwiczeń pobudzających 
zmysły, zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składa-
nia z elementów, zestawy elementów do składania ze sobą 
dla modeli w zmniejszonej skali, modele będące zabawkami, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna: gier oraz zabawek, mate-
riałów edukacyjnych z papieru, kartonu i tektury oraz two-
rzyw, wyrobów z papieru, kartonu i tektury oraz tworzyw, 
układanek i modeli do składania z elementów, sprzedaż hur-
towa i detaliczna za pośrednictwem Internetu: gier oraz za-
bawek, wyrobów z papieru, kartonu i tektury oraz tworzyw, 
układanek i modeli do składania z elementów, promocja 
sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
reklama radiowa i telewizyjna, pokazy towarów i prezento-
wanie usług w celach handlowych i reklamowych.

(210) 484153 (220) 2018 03 28
(731) OLSZANIECKI ŁUKASZ MOŻE RYBA, Bydgoszcz
(540) Może Ryba

(531) 03.09.01, 03.09.13, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne związane z prowa-
dzeniem barów, kawiarni i restauracji, usługi przygotowania 
i zaopatrzenia w żywność na zamówienie, catering.

(210) 484190 (220) 2018 03 28
(731) ROGOWSKI JAKUB PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWE ROLAND, Płońsk
(540) ROGOWSKI
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, spinki do man-
kietów i krawatów, szpilki ozdobne, zapinki i klipsy do krawa-
tów, wpinki do klapy, ozdoby do kapeluszy wykonane z metali 
szlachetnych, ozdoby do obuwia wykonane z metali szlachet-
nych, 18 pokrowce podróżne na ubrania, pokrowce do gar-
niturów, podróżne pokrowce na krawaty, torby na garnitury, 
koszule i sukienki, wyroby i artykuły galanteryjne ze skóry i ma-
teriałów skóropodobnych, 25 odzież, odzież gotowa, odzież 
ślubna, odzież wieczorowa, stroje wizytowe, garnitury, surdu-
ty, fraki, smokingi, marynarki, spodnie, spódnice, sukienki, suk-
nie, suknie ślubne, kostiumy, stroje na maskarady, spodniumy, 
garsonki, żakiety, kamizelki, kołnierze, koszule, gorsy koszul, 
karczki koszul, koszulki, bluzki, bonżurki, podkoszulki, bolerka, 
narzutki na ramiona, pulowery, swetry, golfy, półgolfy, odzież 
wierzchnia, palta, kurtki, płaszcze, prochowce, etole, anoraki, 
futra, pelisy, kożuchy, kaftany, pelerynki, trencze, bezrękawniki, 
kombinezony, odzież służbowa, mundury, togi, bielizna, halki, 
półhalki, skarpetki, rękawiczki, mufki, ocieplacze, gorsety, akce-
soria na szyję, szale i etole, szmizetki, szaliki, krawaty, chustki, li-
berie, mankiety, muszki, poszetki, apaszki, ascoty [krawaty], fu-
lary [artykuły odzieżowe], szarfy [do ubrania], szelki, paski, paski 
do smokingów, podwiązki, przybrania głowy, nakrycia głowy, 
kapelusze, woalki, welony, czapki, daszki, kaszkiety, kaptury, 
obuwie, 35 usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia 

sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży z wykorzysta-
niem telekomunikacji i Internetu: biżuterii i wyrobów jubiler-
skich, odzieży, obuwia, przybrań głowy, nakryć głowy, akceso-
riów do odzieży, akcesoriów ślubnych, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, udostępnia-
nie informacji za pomocą sieci komputerowych, opracowywa-
nie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, organizo-
wanie targów i wystaw, organizowanie i prowadzenie wystaw 
w celach reklamowych i handlowych, reklama, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, przygo-
towywanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publiko-
wanie tekstów sponsorowanych, 40 usługi krawieckie, szycie 
odzieży na miarę, szycie (produkcja na zamówienie), przeróbki 
odzieży, usługi hafciarskie, 41 organizowanie konferencji, kon-
gresów, seminariów, sympozjów, zjazdów oraz kursów, organi-
zacja i planowanie przyjęć, doradztwo w zakresie planowania 
imprez specjalnych, produkcja nagrań audio i video oraz pro-
dukcja multimedialna i usługi fotograficzne, montaż filmów fo-
tograficznych, organizowanie imprez tanecznych, organizacja 
balów, usługi wypożyczania dekoracji, organizowanie rozryw-
ki podczas uroczystości weselnych, organizowanie oprawy 
muzyczno-artystycznej na przyjęciach weselnych, 42 usługi 
projektowania mody, odzieży, projektowanie odzieży, obuwia, 
nakryć głowy, ozdób i akcesoriów, projektowanie dodatków 
odzieżowych, doradztwo w zakresie doboru odzieży i stroju 
ślubnego, usługi wykonywania i projektowania dekoracji oko-
licznościowych, doradztwo w zakresie wizerunku, 43 zapew-
nienie i wynajem pomieszczeń na uroczystości, hotele, motele, 
hostele, domy turystyczne i pensjonaty, zakwaterowanie wa-
kacyjne i turystyczne, zarządzanie hotelami, motelami, hoste-
lami i pensjonatami, domami turystycznymi, usługi w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania, usługi recepcyjne dla tymczaso-
wego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], 
wynajem budynków przenośnych, pokoi, sal oraz konstrukcji 
namiotowych, wypożyczanie namiotów, hotele dla zwierząt, 
zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłob-
ki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, 
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wy-
najem urządzeń oświetleniowych, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, 
bary, puby, snack-bary, stołówki, kafeterie [bufety], kawiarnia, 
koktajlbary, lodziarnie, pizzerie, herbaciarnie, usługi cateringo-
we, usługi w zakresie bankietów, rzeźbienie w jedzeniu, wy-
pożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie mebli, 
bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie urządzeń 
gastronomicznych, organizacja przyjęć weselnych [żywność 
i napoje], organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja 
cateringu na imprezy.

(210) 484226 (220) 2018 03 29
(731) ELEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Elektra
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(531) 26.01.01, 26.01.03, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 pośrednictwo w umowach i rozliczeniach 
umów na rzecz osób trzecich odnośnie do kupna i sprzeda-
ży towarów i usług, analizy i badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, badania rynkowe i analizy rynku, doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, reklama, 
usługi marketingowe, promowanie działalności gospodar-
czej, reklama zewnętrzna w postaci reklamy plakatowej, 
wszystkie wyżej wymienione usługi w związku z dostawą, 
wytwarzaniem, dystrybucją i oszczędzaniem energii i usłu-
gami odnośnie do budowy, prowadzenia i finansowania in-
stalacji do wytwarzania energii, pośrednictwo i rozliczanie 
umów dostawy energii, paliw, gazu, gazu ziemnego, ropy 
naftowej, ogrzewania, ogrzewania centralnego, ogrzewa-
nia i energii elektrycznej, przeprowadzanie rozliczeń doty-
czących kosztów ogrzewania i zużycia energii, obliczanie 
kosztów dostawy, pomoc i doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze ener-
getycznym, prowadzenie przedsiębiorstwa [zarządzanie 
w działalności gospodarczej] w sektorze energetycznym, 
usługi handlowe i usługi informacji konsumenckiej w dzie-
dzinie energii, usługi marketingowe, mianowicie marketing 
nowych technologii w branży ochrony środowiska i energe-
tycznej, sprzedaż energii elektrycznej, 39 magazynowanie, 
transport, dystrybucja i dostawa energii elektrycznej, paliw, 
w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy nafto-
wej, produktów ropopochodnych i energetycznych, usługi 
informacyjne i doradcze dotyczące taryf związanych z dys-
trybucją i dostawą energii elektrycznej, paliw, w tym kopal-
nych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów 
ropopochodnych i energetycznych, usługi transportu, pa-
kowania i składowania towarów, usługi związane z prowa-
dzeniem działalności transportowej w zakresie transportu 
drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego, ma-
gazynowanie, składowanie i przechowywanie ropy nafto-
wej i paliw płynnych oraz tworzenie i utrzymywanie zapasu 
paliw, logistyka transportu, usługi doradcze w zakresie wy-
żej wymienionych usług, 40 usługi w zakresie wytwarzania 
i przetwarzania energii elektrycznej i cieplnej, wytwarzanie 
energii za pomocą instalacji na wysypiskach śmieci, insta-
lacji fotowoltaicznych i przy ich użyciu, 42 usługi naukowe 
i technologiczne, badania i rozwój w branży energetycznej, 
doradztwo techniczne z zakresu energii i ochrony środowi-
ska, monitoring techniczny instalacji, które służą wytwarza-
niu, przesyłaniu i/lub oddawaniu energii elektrycznej i/lub 
termicznej i/lub gazu, planowanie techniczne sieci do prze-
syłu prądu, gazu ziemnego, usługi doradztwa technicznego 
dotyczące zużycia energii, usługi doradztwa technicznego 
dotyczące wydajności energetycznej.

(210) 484257 (220) 2018 03 30
(731) LA-VA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) La-va

(531) 29.01.07, 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 30 chleb.

(210) 484344 (220) 2018 03 30
(731) SERVILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) SERVILO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej sprzętu kom-
puterowego [hardware] oraz oprogramowania komputero-
wego [software], systemów planowania zasobów przedsię-
biorstwa [ERP], pozyskiwanie, systematyzacja, sortowanie 
i transkrypcja danych i informacji w komputerowych ba-
zach danych, przetwarzanie danych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, wyszukiwanie informacji w komputero-
wych bazach danych, prezentacje programów komputero-
wych, 37 serwisowanie sprzętu komputerowego, 42 usługi 
informatyczne, projektowanie i rozwój komputerów oraz 
sprzętu komputerowego [hardware], projektowanie, aktu-
alizacja, konserwacja, serwis oraz wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego [software], systemów planowa-
nia zasobów przedsiębiorstwa [ERP] i komputerowych baz 
danych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsłu-
gi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, 
administrowanie stronami komputerowymi [sieciowymi], 
zarządzanie serwerami, kolokacja serwerów [udostępnianie 
osobom trzecim w serwerowni sprzętu lub oprogramo-
wania komputerowego albo przestrzeni na potrzeby osób 
trzecich].

(210) 484350 (220) 2018 03 30
(731) WITEK MACIEJ, WITEK BARTŁOMIEJ BUNTO  

SPÓŁKA CYWILNA, Tarnów
(540) BUNTO
(510), (511) 16 tablice suchościeralne, tablice na notat-
ki, tablice suchościeralne o właściwościach magnetycz-
nych, tablice suchościeralne wykonane ze szkła, artykuły 
biurowe, materiały piśmienne, markery, pisaki kolorowe, 
uchwyty do markerów, flamastry ścieralne, gąbki do ta-
blic, flipcharty, 20 meble, meble wykonane ze szkła, bla-
ty stołowe, blaty stołowe wykonane ze szkła, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem 
Internetu materiałów biurowych, materiałów piśmien-
nych, tablic suchościeralnych, preparatów do czyszczenia 
tablic, markerów, gąbek do tablic, uchwytów do marke-
rów, magnesów, flipchartów, mebli i blatów wykonanych 
ze szkła.

(210) 484356 (220) 2018 03 31
(731) JANASZEWSKA BARBARA CHROME, Łódź
(540) abc URODA

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki.
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(210) 484357 (220) 2018 03 31
(731) JANASZEWSKA BARBARA CHROME, Łódź
(540) 2 ME

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 484361 (220) 2018 04 03
(731) LACTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Morąg
(540) Lactima

(531) 03.13.01, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 sery topione: ser topiony w plasterkach 
w asortymencie, ser topiony w kostce w asortymencie, ser to-
piony w bloczkach w asortymencie, sery topione w krążkach 
w asortymencie, sery topione do smarowania w kubkach 
w asortymencie, sery topione w osłonkach w asortymencie, 
sery topione sosy serowe w asortymencie, sery topione w sa-
szetkach w asortymencie, produkty seropodobne: produkty 
seropodobne w plasterkach w asortymencie, produkty se-
ropodobne w kostce w asortymencie, produkty seropodob-
ne w bloczkach w asortymencie, produkty seropodobne 
w krążku w asortymencie, produkty seropodobne do sma-
rowania w kubku w asortymencie, produkty seropodobne 
w osłonkach w asortymencie, produkty seropodobne sosy 
serowe w asortymencie, produkty seropodobne w saszet-
kach w asortymencie, serki twarogowe: serek twarogowy 
w plasterkach w asortymencie, serek twarogowy w kostkach 
w asortymencie, serek twarogowy w bloczkach w asorty-
mencie, serek twarogowy w krążkach w asortymencie, serek 
twarogowy w kubkach w asortymencie, serek twarogowy 
w saszetkach w asortymencie, pasty wegańskie, masło 10g 
i 15g, margaryna 10g i 15g, miks tłuszczowy 10g i 15g, fondue 
serowe, ser sałatkowy bałkański.

(210) 484392 (220) 2018 04 03
(731) SZMITROWSKI RAFAŁ CRAZY LITTLE THINGS, 

Warszawa
(540) bioU
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety do użyt-
ku dietetycznego, preparaty dietetyczne, suplementy żyw-
nościowe, suplementy diety sporządzone z witamin, wi-
taminy do przemysłu spożywczego, napoje witaminowe, 
suplementy diety sporządzone z witamin, suplementy zio-
łowe, zioła lecznicze, mineralne suplementy diety, witaminy 

do przemysłu spożywczego, napoje witaminowe, preparaty 
z mikroelementami, nutraceutyki do stosowania jako suple-
menty diety, produkty do zdrowego odżywiania i ochrony 
zdrowia takie jak witaminy, naturalne środki lecznicze, lecz-
nicze dodatki żywnościowe, dodatki dietetyczne, inne niż 
do użytku medycznego, środki lecznicze naturalne, dodatki 
żywnościowe do celów spożywczych, dodatki witaminowe, 
krople witaminowe, napoje witaminizowane, 35  prowa-
dzenie punktów hurtowych i detalicznych zajmujących się  
internetową sprzedażą wysyłkową i sprzedażą stacjonarną 
następujących towarów: produkty dietetyczne, suplementy 
diety, witaminy, suplementy ziołowe, odżywcze suplementy 
diety, mineralne suplementy diety, dodatki witaminowe, kro-
ple witaminowe, napoje witaminizowane, preparaty witami-
nowe, tabletki witaminowe, mieszane preparaty witamino-
we, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki witaminowe 
i mineralne, dodatki żywnościowe do celów spożywczych, 
suplementy żywnościowe zawierające składniki pochodze-
nia roślinnego, sprzedaż produktów kosmetycznych.

(210) 484404 (220) 2018 04 04
(731) KALBARCZYK GRZEGORZ , JAKUBOWICE KONIŃSKIE
(540) NOTCASINO
(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) 484416 (220) 2018 04 04
(731) SZTEJTER BOGUMIŁ AGENCJA NIKETES, Suwałki
(540) AGENCJA NIKETES

(531) 03.02.07, 03.02.24, 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi marketingowe, reklama, reklama 
w Internecie dla osób trzecich, doradztwo marketingowe 
w zakresie mediów społecznościowych, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społeczno-
ściowych, marketing internetowy, optymalizacja stron inter-
netowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, wy-
najem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, 
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowe-
go, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
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za pośrednictwem strony internetowej, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna w szczególności wody i napojów za pośrednic-
twem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 
42 projektowanie stron internetowych, hosting stron inter-
netowych, aktualizowanie stron internetowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, 
projektowanie graficzne.

(210) 484427 (220) 2018 04 04
(731) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) LACTOSAN mama

(531) 02.09.01, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje i pre-
paraty do celów medycznych, substancje i preparaty wspo-
magające procesy metaboliczne w organizmach ludzi, 
substancje i preparaty wspomagające leczenie, podnoszą-
ce odporność organizmu i wzbogacające organizm w nie-
zbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety do ce-
lów medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych, nalewki 
do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, 
zioła, mieszanki ziołowe, ziołowo-owocowe i owocowo-zio-
łowe o działaniu leczniczym, herbaty do celów leczniczych, 
herbaty ziołowe, ziołowo-owocowe i owocowo-ziołowe 
do celów leczniczych, środki wspomagające odchudzanie, 
herbatki odchudzające, odchudzające herbatki ziołowe, zio-
łowo-owocowe i owocowo-ziołowe, żywność dietetyczna 
i napoje dietetyczne do celów leczniczych.

(210) 484428 (220) 2018 04 04
(731) BŁASZCZAK JUSTYNA, BŁASZCZAK SŁAWOMIR 

HELPDESK PLUS SPÓŁKA CYWILNA, Skórzewo
(540) HD HELPDESK

(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt i ak-
cesoria do przetwarzania danych, programy komputero-
we, wszystkie programy komputerowe i oprogramowanie 
niezależnie od mediów rejestrujących lub środków rozpo-
wszechniania, tzn. oprogramowania zapisanego na magne-
tycznych nośnikach lub ładowalnego z odległych sieci 
komputerowych.

(210) 484429 (220) 2018 04 04
(731) TANGARA IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane
(540) TARASY GUBAŁÓWKA
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura za-
kwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, kafe-
terie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restau-
racje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, 

rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki, usługi barowe, usłu-
gi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwa-
terowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi 
restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, wynajem budyn-
ków przenośnych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
[zakwaterowanie], wynajmowanie sal na zebrania, wynaj-
mowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie 
dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bie-
lizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, 
wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(210) 484607 (220) 2018 04 09
(731) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jelenia Góra

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

(210) 484746 (220) 2018 04 12
(731) MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) liga mistrzów milenium
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, arku-
sze informacyjne lub wyników, banery wystawowe wyko-
nane z kartonu lub papieru, bilety także wstępu, biuletyny 
także drukowane, informacyjne, w dziedzinie gier, bloczki 
do zapisywania wyników, bony także towarowe, upomin-
kowe, wartościowe, broszury także dotyczące gier, dru-
kowane, z programem, czasopisma: branżowe, periodyki, 
z plakatami, dekoracje z papieru, flagi, drukowane ankiety, 
drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety także 
na imprezy, drukowane emblematy, drukowane foldery 
informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, 
drukowane rozkłady, emblematy papierowe, etykiety 
nie z materiału tekstylnego, przylepne z papieru, z pa-
pieru, z kartonu, formularze: czyste, blankiety, druki, in-
strukcje do gier komputerowych, kalendarze: drukowane, 
kieszonkowe, na biurko, spotkań, ścienne, agendy, karty, 
drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołono-
tatniki, komunikaty prasowe, książeczki kuponowe, książki: 
z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, 
kupony także drukowane, z zakładami, kwestionariusze 
drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe także 
drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, notesy, ołówki, 
papier, periodyki jako czasopisma także drukowane, pió-
ra i długopisy, plakaty reklamowe, programy drukowa-
ne, programy imprez, prospekty, publikacje drukowane, 
rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu także reklamowe, 
ulotki, zakładki do książek lub stron, 35 administrowanie 
programami lojalności konsumenta, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
fakturowanie, gromadzenie danych, gromadzenie i syste-
matyzacja informacji wykorzystywanych w transmisjach 
elektronicznych, indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, 
organizowanie i prowadzenie aukcji także internetowych, 
organizowanie programów lojalnościowych do celów 
handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organi-
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zowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojal-
nościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie 
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów 
motywacyjnych, prezentacje towarów i usług, prezento-
wanie produktów i towarów mediach dla celów sprzeda-
ży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży także dla osób trzecich, prowadzenie 
aukcji, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, 
publikacja reklam lub treści reklamowych, publikowanie 
druków do celów reklamowych, publikowanie materiałów 
reklamowych także on-line, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych i promocyjnych także w Internecie, roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszech-
nianie reklam także dla osób trzecich, rozpowszechnianie 
reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej 
on-line w Internecie, sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
w sieci detalicznej i hurtowej stacjonarnej oraz on-line to-
warów jak: afisze, plakaty z papieru lub kartonu, arkusze 
informacyjne oraz wyników, banery wystawowe wykona-
ne z kartonu lub papieru, bilety także wstępu, biuletyny 
także drukowane, informacyjne, w dziedzinie gier, bloczki 
do zapisywania wyników, bony także towarowe, upomin-
kowe, wartościowe, broszury także dotyczące gier, dru-
kowane, z programem, czasopisma: branżowe, periodyki, 
z plakatami, dekoracje z papieru, flagi, drukowane ankiety, 
drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety także 
na imprezy, drukowane emblematy, drukowane foldery 
informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, 
drukowane rozkłady, emblematy papierowe, etykiety 
nie z materiału tekstylnego, przylepne z papieru, z pa-
pieru, z kartonu, formularze: czyste, blankiety, druki, in-
strukcje do gier komputerowych, kalendarze: drukowane, 
kieszonkowe, na biurko, spotkań, ścienne, agendy, karty, 
drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołono-
tatniki, komunikaty prasowe, książeczki kuponowe, książki: 
z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, 
kupony także drukowane, z zakładami, kwestionariusze 
naklejki, nalepki, notatniki, notesy, ołówki, papier, perio-
dyki jako czasopisma także drukowane, pióra i długopi-
sy, plakaty reklamowe, programy drukowane, programy 
imprez, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, szyldy 
z papieru lub z kartonu także reklamowe, ulotki, zakład-
ki do książek lub stron, tworzenie tekstów reklamowych, 
usługi aukcji i aukcji odwrotnych, usługi aukcji on-line dla 
osób trzecich, usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem 
Internetu, usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z grami, usługi w zakresie progra-
mów lojalnościowych, usługi w zakresie zamówień on-li-
ne, usługi wynajmu automatów do sprzedaży, zarządzanie 
programami lojalności klientów i programami motywa-
cyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi, mo-
tywacyjnymi lub promocyjnymi także wykorzystującymi 
znaczki handlowe, zarządzanie programami motywacyj-
nymi na rzecz sprzedaży i promocji, 41 administrowanie 
loteriami na rzecz osób trzecich, bukmacherstwo rów-
nież przyjmowanie zakładów na wyścigi konne, centra 
rozrywki, chronometraż imprez sportowych, dostarcza-
nie informacji na temat aktywności sportowych, eduka-
cja, rozrywka i sport, gry losowe, gry oferowane on-line 
w sieci informatycznej również nie do pobrani, hazard, 
informacje on-line z dziedziny rozrywki z zakresu gier 
komputerowych, organizacja gier, organizacja i przepro-
wadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przepro-
wadzanie wydarzeń sportowych, organizacja zawodów 

w grach elektronicznych, organizowanie i prowadzenie 
gier i loterii, organizowanie turniejów także rekreacyjnych 
i sportowych, produkcja studiów filmowych, prowadze-
nie gier losowych dla wielu graczy, prowadzenie loterii, 
prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich, publikacja 
broszur, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, rozrywka interaktywna on-line, salony gier 
automatycznych, udostępnianie gier za pośrednictwem 
systemów komputerowych, udostępnianie interaktywnych 
gier komputerowych on-line, udostępnianie kasyn na cele 
gier hazardowych, usługi gier, usługi gier elektronicznych 
świadczone za pośrednictwem światowej sieci kompute-
rowej, usługi hazardowe on-line, usługi loterii, usługi or-
ganizowania zakładów, usługi rozrywkowe udostępniane 
dzięki strumieniom on-line, usługi salonów gier wirtual-
nej rzeczywistości, usługi salonów z grami wideo, usługi 
świadczone przez kasyna, usługi w zakresie gier do celów 
rozrywkowych, usługi w zakresie gier elektronicznych do-
starczanych z komputerowych baz danych lub za pośred-
nictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych 
i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, 
usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za po-
średnictwem Internetu także w światowej sieci komuni-
kacyjnej, usługi w zakresie gier świadczone za pomocą 
środków łącznościowych przez terminale komputerowe 
lub telefon komórkowy, usługi w zakresie gier w rzeczy-
wistości wirtualnej świadczone on-line z sieci kompute-
rowej, usługi w zakresie rozrywki w postaci gier wideo, 
usługi wynajmu automatów do gier do salonów gier, 
usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami 
hazardowymi, wynajem maszyn i urządzeń do gier, wyna-
jem sprzętu do gier także gier video, wynajem urządzeń 
do gier, wynajmowanie maszyn rozrywkowych, wypoży-
czanie automatów do gry, wypożyczanie gier wideo, wy-
pożyczanie maszyn do gier wideo, wypożyczanie sprzętu 
do gier elektronicznych, zakłady, zapewnianie dostępu 
do gier wideo on-line.

(210) 484755 (220) 2018 04 12
(731) SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI 

IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU, Zamość
(540) S.P. Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 

ZAMOŚĆ

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.01.06, 26.11.01, 26.11.13, 24.13.01, 
24.13.22, 29.01.12

(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki (artykuły biurowe), 
artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), biuletyny informacyj-
ne, broszury, formularze (blankiety, druki), kalendarze, kart-
ki z życzeniami, pióra i długopisy (artykuły biurowe), torby 
papierowe.

(210) 484758 (220) 2018 04 12
(731) MIEJSKI KLUB PIŁKARSKI KOTWICA KOŁOBRZEG, 

Kołobrzeg
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(540) KOTWICA KOŁOBRZEG 1946

(531) 24.01.03, 24.01.05, 26.11.01, 18.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 okolicznościowe reklamowe: informatory, 
publikacje, foldery, mapy, ulotki, czasopisma, broszury, ka-
lendarze, atlasy, fotografie, albumy, druki, notesy, katalogi, 
przybory do pisania, fotografie, proporce, chorągiewki, pro-
spekty, stemple, pocztówki, znaczki, nalepki, emblematy, 
etykietki, reklamowe torby i torebki z papieru i tworzyw 
sztucznych, reklamowy papier do pakowania, podstawki 
do piwa, zakładki do książek, grafiki, obrazy, reprodukcje, ma-
teriały do nauczania, 25 odzież, bielizna, bluzki, koszule, kra-
waty, szale, nakrycia głowy, rękawice, skarpety, bluzy, koszulki 
sportowe, odzież na gimnastykę, ubiory plażowe, kąpielówki, 
kąpielowe kostiumy, kąpielowe czepki, kąpielowe płaszcze, 
ubrania dla kolarzy, kombinezony do jazdy na nartach wod-
nych, osłony przed słońcem (daszki), obuwie, obuwie gim-
nastyczne, obuwie plażowe, buty narciarskie, buty piłkarskie 
(korki), tenisówki, trampki, sandały, 28 gry i zabawki, artykuły 
sportowe i gimnastyczne, stacjonarne rowery treningowe, 
przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy stosowane 
w kulturystyce, 41 usługi w zakresie prowadzenia szkoleń, 
kursów, treningów oraz zajęć związanych z rozwojem kultury 
fizycznej, usługi w zakresie organizowania działalności sekcji 
sportowych różnych dyscyplin sportowych, organizowanie 
zawodów sportowych i obozów sportowych, organizowanie 
konkursów i pokazów w zakresie sportu, rekreacji oraz reha-
bilitacji, działalność sportowa i kulturalna, usługi rozrywkowe 
w postaci wydarzeń sportowych, publikowanie informacji 
o imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, 
organizowanie szkoleń sportowych wśród dzieci i mło-
dzieży, udostępnianie klubowych obiektów sportowych, 
wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego, publi-
kowanie książek i materiałów szkoleniowych, usługi klubów 
kondycyjno-gimnastycznych.

(210) 484820 (220) 2018 04 13
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA SILKY MATT
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji 
rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do pielęgna-
cji paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaleto-
we, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady 

do makijażu, podkłady i pudry kosmetyczne do twarzy, pu-
dry w kamieniu, środki do usuwania makijażu, 5 preparaty 
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry 
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, 
sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów 
leczniczych, maski do celów leczniczych, lecznicze podkłady 
i pudry kosmetyczne.

(210) 484821 (220) 2018 04 13
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA BOTANICAL ESSENCE
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki kolorowe, 
kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, pro-
dukty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, 
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów 
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych.

(210) 484822 (220) 2018 04 13
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA COLOR PERFECTION
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji 
rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do pielęgna-
cji paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaleto-
we, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady 
do makijażu, podkłady i pudry kosmetyczne do twarzy, pu-
dry w kamieniu, środki do usuwania makijażu, 5 preparaty 
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry 
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, 
sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów 
leczniczych, maski do celów leczniczych, lecznicze podkłady 
i pudry kosmetyczne.

(210) 484824 (220) 2018 04 13
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA MINERAL FOUNDATION
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji 
rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do pielęgna-
cji paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaleto-
we, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady 
do makijażu, podkłady i pudry kosmetyczne do twarzy, pu-
dry w kamieniu, środki do usuwania makijażu, 5 preparaty 
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry 
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do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, 
sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów 
leczniczych, maski do celów leczniczych, lecznicze podkłady 
i pudry kosmetyczne.

(210) 484829 (220) 2018 04 13
(731) OBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) OBRE

(531) 26.02.07, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(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) 484835 (220) 2018 04 13
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA BIONatural VEGAN
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makija-
żu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy 
i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.

(210) 484847 (220) 2018 04 16
(731) KOTAPSKI ŁUKASZ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 

Grodzisk Mazowiecki
(540) LUDMO
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne 
płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe no-
śniki do nagrywania danych, sprzęt przetwarzający dane, 
komputery, oprogramowanie komputerowe, programy 
sterujące komputerowe, nagrane, programy komputerowe 
[oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie kompu-
terowe do pobrania z Internetu, aplikacje komputerowe 
do pobrania, interfejsy komputerowe, grafika do pobrania 
do telefonów komórkowych, komputerowe oprogramowa-
nie użytkowe do telefonów komórkowych, 25 odzież dla 
kobiet, mężczyzn i dzieci, obuwie (oprócz ortopedyczne-
go), nakrycia głowy, odzież dla kierowców i rowerzystów, 

opaski na głowę (odzież), szlafroki, stroje kąpielowe, bieli-
zna, szaliki, obuwie sportowe i plażowe, czapki, rękawiczki 
(odzież), skarpetki, koszulki, rękawiczki, nauszniki (odzież), 
muszki, pareos, nakrycia głowy (nakrycia głowy), czapki, ge-
try, płaszcze, bluzki, buty, kalesony, koszule, T-shirty, kami-
zelki, kurtki, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego 
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 
usługi w zakresie porównywania cen, usługi informacyjne 
i doradcze dotyczące taryf, pośrednictwo w kontaktach 
handlowych i gospodarczych, pozyskiwanie umów [dla 
osób trzecich], zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, 
przetwarzanie danych, tworzenie komputerowych baz 
danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie kom-
puterowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodar-
czej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych 
lub innych form przekazu danych, analizy gospodarcze, 
sporządzanie raportów handlowych, usługi w zakresie 
informacji ekonomicznej dla celów działalności gospo-
darczej, udostępnianie analiz sprzedaży, usługi w zakresie 
statystycznych informacji biznesowych, badania rynku 
i badania marketingowe, usługi w zakresie sprawozdań ryn-
kowych, usługi wspomagające tworzenie sieci kontaktów 
biznesowych, usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i promocyjnych, udostępnianie powierzchni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 42 naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, prze-
mysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój 
komputerowego sprzętu i oprogramowania, oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], wynajem oprogramowania i pro-
gramów komputerowych, wypożyczanie i konserwacja 
oprogramowania komputerowego, umożliwianie czasowe-
go korzystania z oprogramowania on-line nieprzeznaczo-
nego do pobrania, usługi hurtowni danych [składowanie 
danych], wypożyczanie sprzętu do przetwarzania danych 
oraz komputerów, świadczenie usług informacyjnych, kon-
sultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania 
komputerowego, usługi doradcze w zakresie interfejsów 
człowiek-maszyna do oprogramowania komputerowego, 
usługi doradcze dotyczące wypożyczania komputerów lub 
oprogramowania komputerowego.

(210) 484848 (220) 2018 04 16
(731) EXPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) NATURE TRAVEL MEDICAL TRAVEL POLAND

(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 29.01.14
(510), (511) 39 organizowanie podróży, 44 usługi medyczne.

(210) 484863 (220) 2018 04 16
(731) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
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(540) Prezydent
(510), (511) 16 pióra jako artykuły biurowe, pióra wieczne, 
pióra kulkowe, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, 
notesy, kalendarze, 18 portfele skórzane, portfele z prze-
gródkami na karty, walizy, torby podróżne, torby, portfele.

(210) 484877 (220) 2018 04 16
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Grabów nad Prosną

(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi  
ZUPA Gulaszowa BEZ KONSERWANTÓW  
BEZ BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY

(531) 08.07.01, 05.09.22, 03.07.03, 05.09.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupy mięsne, zupa wa-
rzywna z mięsem, zupa gulaszowa.

(210) 484879 (220) 2018 04 16
(731) PRESTIGE MJM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Ostrów Wielkopolski

(540) X MUSIC POWER EXPLOSION

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych, kon-
certów, imprez masowych, organizowanie festiwali, fe-
stynów, imprez artystycznych, naukowych, kulturalnych, 
rekreacyjnych, sportowych, estradowych, widowisk mul-
timedialnych, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów 
ogni sztucznych i/lub laserów, organizowanie konkursów 
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie loterii, kon-
kursów, turniejów, organizowanie konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów i wykładów, organizo-
wanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, infor-
macja o imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, usługi 
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek 
i nocnych klubów, usługi klubowe, usługi studiów nagrań 
i studiów filmowych, produkcja i montaż programów radio-
wych i telewizyjnych, produkcja filmów, publikowanie ksią-
żek, wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD i/lub DVD, 
usługi wydawnicze, publikacja elektroniczna on-line książek 

i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych on-line, 
usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych, koncer-
tów, festiwali, festiwali muzycznych, festiwali telewizyjnych, 
artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz w zakresie 
wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD i/lub DVD.

(210) 484885 (220) 2018 04 16
(731) TRUNET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) FOLKNET
(510), (511) 17 siatki i osłonki z gumy, z tworzyw sztucznych, 
z przędzy naturalnej i sztucznej do konfekcjonowania i pa-
kowania artykułów spożywczych, wyrobów wędliniarskich, 
nabiału, owoców, warzyw i materiału szkółkarskiego.

(210) 484909 (220) 2018 04 16
(731) POLSKA IZBA MOTORYZACJI, Warszawa
(540) DYSKUSYJNE FORUM UBEZPIECZEŃ 

KOMUNIKACYJNYCH

(531) 26.02.01, 26.02.03, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
doradztwo w sprawach finansowych, informacja o ubez-
pieczeniach, informacje finansowe, usługi ubezpieczenio-
we, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, or-
ganizowanie konkursów, organizowanie wystaw w celach 
edukacyjnych.

(210) 484963 (220) 2018 04 17
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 484964 (220) 2018 04 17
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 484971 (220) 2018 04 17
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) IBUKSEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych.
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(210) 484972 (220) 2018 04 17
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 485000 (220) 2018 04 16
(731) WESOŁEK DOMINIK ALPHA MEDIA, Żukowo
(540) loyalty
(510), (511) 25 odzież.

(210) 485031 (220) 2018 04 18
(731) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MLEKA MLECZ  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
W WOLSZTYNIE, Wolsztyn

(540) HULA KRASULA
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, nabiał i substy-
tuty nabiału, produkty serowarskie, oleje i tłuszcze, jaja pta-
sie i produkty z jaj, 30 mleczne wyroby cukiernicze, napo-
je na bazie kawy, czekolady, kakao zawierające mleko, ryż 
na mleku, słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek 
(custard), 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związ-
ku z następującymi produktami: mleko i produkty mlecz-
ne, nabiał i substytuty nabiału, produkty serowarskie, oleje 
i tłuszcze, jaja ptasie i produkty z jaj, mleczne wyroby cukier-
nicze, ryż na mleku, słodkie sosy do deserów na bazie mleka 
i żółtek (custard), napoje na bazie kawy, czekolady, kakao za-
wierające mleko, 40 przetwarzanie mleka.

(210) 485037 (220) 2018 04 19
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOM DEVELOPMENT DOBRE MIEJSCE

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 ukończone przenośne budynki z materiałów 
niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świad-
czonej również on-line, prowadzenia badań rynkowych do-
tyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowa-
nia, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadze-
nia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie 
nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami 
obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wy-
staw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, 
urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także 
w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, 
usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promo-
cji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania 
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościa-
mi, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, 
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam 
również w sieci on-line, usługi w zakresie sprzedaży domów, 
lokali mieszkalnych i użytkowych, opracowywanie koncep-
cji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, 
usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno - 
organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 usłu-
gi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót ogólno-
budowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi 

zarządzania nieruchomościami, sprzedaży i pośrednictwa 
w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzch-
ni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie 
wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzier-
żawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: 
administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji 
kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budyn-
ków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakre-
sie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, 
zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy 
odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym 
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opraco-
wywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 37 usługi 
developerskie związane z budową i zagospodarowaniem 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyski-
wania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni 
użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloper-
skich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nad-
zoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia 
obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych 
i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywa-
nia robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i monta-
żowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji 
budynków, konserwacji obiektów budowlano - mieszkanio-
wych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy 
robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynier-
skich, 39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc 
parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, 
usługi parkingowe, 42 usługi w zakresie: przeprowadzania 
inspekcji budów, doradztwa dotyczącego organizacji i pro-
wadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospoda-
rowania, analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych, 
usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
prace projektowe w zakresie architektury i technologii, usłu-
gi projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, wykonywania 
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie bu-
downictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz 
i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych 
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwesty-
cji, usługi ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, 
doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, 
planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomia-
rów terenu, opracowywania projektów technicznych użyt-
kowania nieruchomości, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa 
krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 
45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi 
ochrony mienia.

(210) 485039 (220) 2018 04 19
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOM DEVELOPMENT DOBRZY LUDZIE POWINNI 

MIESZKAĆ W DOBRYM MIEJSCU

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
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chomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlo-
wych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu prze-
prowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi za-
rządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu 
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci 
on-line, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkal-
nych i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania 
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora 
budowlanego w aspekcie ekonomiczno - organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie: 
funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych 
dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania 
nieruchomościami, sprzedaży i pośrednictwa w nabywaniu, 
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 
usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finanso-
wych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomo-
ści, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania 
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miej-
scami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży 
nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkal-
nych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i ad-
ministrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlo-
wymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego 
za budowę pod względem finansowym w aspekcie projek-
towania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji 
użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie zwią-
zane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkal-
nych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy 
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej 
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: 
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac 
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, 
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudow-
lanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remonto-
we, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano - mieszkaniowych, usługi w zakresie 
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych 
dotyczących obiektów inżynierskich, 39 usługi w zakresie: 
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni 
i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi 
w zakresie: przeprowadzania inspekcji budów, doradztwa 
dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy, 
ich eksploatacji i zagospodarowania, analiz i sporządzania 
kosztorysów budowlanych, usługi projektowe w zakresie 
budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie ar-
chitektury i technologii, usługi projektowania wystroju i de-
koracji wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz 
technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie 
architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, 
geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwy-
konawczych dotyczących inwestycji, usługi ekspertyz inży-
nieryjnych, badań technicznych, doradztwa budowlanego 
i w zakresie ochrony środowiska, planowania urbanistycz-
nego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywa-
nia projektów technicznych użytkowania nieruchomości, 
44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielę-
gnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(210) 485068 (220) 2018 04 19
(731) BUZANOWSKA JOLANTA PULS-ART, Połczyn-Zdrój
(540) puls-art Artystycznie z natury

(531) 06.01.02, 26.03.01, 27.05.01
(510), (511) 16 książki, gazety, czasopisma, druki, materiały 
piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów 
domowych, maszyny do pisania i artykuły biurowe z wyjąt-
kiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych kla-
sach, 25 odzież, odzież gimnastyczna i sportowa, odzież dla 
dzieci, nakrycia głowy typu czapki, daszki, kaptury, obuwie, 
28 gry, kule [gry], kręgle [gry], gry towarzyskie, gry sportowe, 
gry elektroniczne, szachy [gry], gry małżong, gry automa-
tyczne, gry fabularne, gry - łamigłówki, zabawki, karty do gry, 
klocki, pionki, gry muzyczne, gry mechaniczne, lotki [gry], 
gry planszowe, gry quizowe, gry karciane, karty do gry, elek-
troniczne gry planszowe, piłki do gier urządzenia do gier, kije 
do gier, maszyny do gier, automaty do gier, rękawice do gier, 
stoły do gier, żetony do gier, oznaczniki [pionki] do gier, żeto-
ny do gier, automaty do gier, automaty do gier wideo, zdrapki 
do gier loteryjnych, urządzenia do gier komputerowych, tar-
cze elektroniczne do gier, kontrolery do konsoli gier, dżojstiki 
do gier wideo, kulki do rozgrywania gier, sprzęt do gier wideo, 
urządzenia do gier korynckich automaty do gier na monety, 
urządzenia rozrywkowe do salonów gier, wolnostojące urzą-
dzenia do gier wideo, wolnostojące maszyny do gier wideo, 
zestawy gier planszowych, artykuły sportowe i gimnastycz-
ne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 35 usługi 
reklamy, promocji, usługi sprzedaży w tym sprzedaż za po-
średnictwem sieci komputerowej i Internetu towarów typu, 
książki, czasopisma, gry, gry planszowe, gry on-line, zabawki, 
karty do gry, klocki, odzież, artykuły sportowe i gimnastycz-
ne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 41 usługi 
organizacji imprez o charakterze edukacyjnym, rozrywko-
wym, rekreacyjnym i sportowym, organizowanie festynów, 
pikników dla dzieci, dla rodzin, kluby kultury, gry interneto-
we [nie do pobrania], zapewnianie gier, organizowanie gier, 
organizacja gier, usługi gier, organizowanie gier z udziałem 
publiczności, organizacja quizów, gier i zawodów, 42 projek-
towanie gier, projektowanie gier planszowych, opracowywa-
nie oprogramowania gier komputerowych, programowanie 
komputerowe w zakresie gier wideo i gier komputerowych, 
projektowanie oprogramowania do gier komputerowych, 
programowanie komputerowe w zakresie gier kompute-
rowych, opracowywanie sprzętu komputerowego do gier 
komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania gier komputerowych, programowanie kompute-
rowe w zakresie gier wideo, projektowanie i opracowywania 
oprogramowania do gier komputerowych oraz oprogramo-
wania do wirtualnej rzeczywistości.

(210) 485087 (220) 2018 04 19
(731) ENERGO OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa
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(540) OPERATOR finance

(531) 25.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej finansowej, usługi doty-
czące zarządzania działalnością gospodarczą finansową, 
usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania 
działalnością gospodarczą finansową, usługi doradztwa 
specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej 
finansowej, usługi agencji public relations, usługi w zakre-
sie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi mar-
ketingowe, usługi pozyskiwanie i udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej finansowej, usługi doradztwa 
w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podatko-
we, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w dzia-
łalności gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie 
targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania 
rynku, badanie opinii publicznej, usługi w zakresie marke-
tingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług 
w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, 
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umiesz-
czanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyski-
wanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych 
baz danych, sortowanie danych w bazach danych, kom-
puterowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, 
wycena działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania 
informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekono-
miczne, weryfikacja rachunków, wycena działalności gospo-
darczej, badanie opinii publiczne, 36 usługi pośrednictwa 
w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi 
doradztwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczenio-
wych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzo-
nych, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie 
i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i za-
rządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, 
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie 
powierzchni biurowych, działalność finansowa, usługi w za-
kresie operacji finansowych, doradztwo finansowe, sprze-
daż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych i walut, 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościo-
wych i walut, pośrednictwo i doradztwo przy udzielaniu 
kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, 
usług leasingowych, sprzedaży na raty, obsługa transakcji 
finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, kon-
sumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprze-
daży na raty, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem 
ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków finan-
sowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo 
w transakcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyj-
nych i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków wła-
snych i powierzonych, pozyskiwanie środków finansowych, 
usługi w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finanso-
wych, ekspertyzy dla celów finansowych, informacja finan-
sowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi 
powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen 
ekonomiczno – finansowych przedsiębiorstw, opracowanie 

i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finanso-
wych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i in-
stytucji finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie 
walorów, zarządzanie finansami, prowadzenie rachunków 
finansowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych 
i lokat terminowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, 
maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje fi-
nansowe, agencje ściągania wierzytelności, usługi agencji 
pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi 
inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych doty-
czące nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, 
wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego i ru-
chomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościa-
mi, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny 
nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryku wtór-
nego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu 
nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednic-
two w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, za-
rządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, 45 usługi 
prawne, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, ba-
dania prawne, usługi świadczone przez wykwalifikowanych 
prawników w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych 
osób, usługi świadczone przez wykwalifikowanych praw-
ników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, zarządzanie prawami autorskimi, licencjono-
wanie własności intelektualnej.

(210) 485114 (220) 2018 04 20
(731) KOWALCZYK EWA ANALITYK, Warszawa
(540) ANALITYK

(531) 01.13.15, 26.15.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej urzą-
dzeń, akcesoriów, materiałów i odczynników do analiz i ba-
dań chemicznych, biologicznych, genetycznych, medycz-
nych oraz weterynaryjnych, 37 naprawa lub konserwacja 
urządzeń i instrumentów laboratoryjnych, 41 szkolenia w za-
kresie obsługi urządzeń i instrumentów naukowych do ba-
dań laboratoryjnych.

(210) 485118 (220) 2018 04 20
(731) INCO-VERITAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ACTIVE OXY PLUS POWER

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 środki myjące, czyszczące, kapsułki do zmywa-
rek, tabletki do zmywarek.
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(210) 485119 (220) 2018 04 20
(731) INCO-VERITAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ACTIVE OXY PLUS POWER

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 środki myjące, czyszczące, kapsułki do zmywa-
rek, tabletki do zmywarek.

(210) 485120 (220) 2018 04 20
(731) INCO-VERITAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ACTIVE OXY POWER

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 środki myjące, czyszczące, kapsułki do zmywa-
rek, tabletki do zmywarek.

(210) 485139 (220) 2018 04 20
(731) POLSKA IZBA GOSPODARCZA EKOROZWÓJ, 

Warszawa
(540) PIG EKOROZWÓJ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 05.01.16, 26.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, reklama w Internecie, publikowanie tekstów i materiałów 
reklamowych, reklama billboardowa, organizowanie imprez, 
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promo-
cyjnych i reklamowych, organizowanie i obsługa konferencji, 
sympozjów, kongresów, seminariów, szkoleń, kursów eduka-
cyjnych oraz narad naukowo-technicznych i specjalistycz-
nych z zakresu ochrony środowiska, 41 organizowanie kon-
ferencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne dotyczące 
ochrony środowiska, organizacja szkoleń, organizacja konfe-
rencji edukacyjnych, opracowywanie i rozpowszechnianie 
materiałów edukacyjnych w zakresie projektowania, budo-
wy, środowiska i eksploatacji budynków oraz zrównoważo-
nego budownictwa, usługi edukacji poprzez informowanie 
o ochronie środowiska, przyrodzie, technologiach przyja-
znych środowisku, 42 ekspertyzy naukowe w zakresie dzia-

łalności ekologicznej, badania środowiska, ocena zagrożeń 
środowiskowych, badania dotyczące ochrony środowiska, 
usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, doradztwo w za-
kresie ochrony środowiska, usługi konsultacyjne w zakresie 
środowiska naturalnego, usługi w zakresie badań i kontroli 
środowiska, badania w dziedzinie ekologii, doradztwo w za-
kresie oszczędności energii, usługi doradcze związane z wy-
dajnością energetyczną, prowadzenie badań i opracowywa-
nie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem 
naturalnych źródeł energii.

(210) 485140 (220) 2018 04 20
(731) POLSKA IZBA GOSPODARCZA EKOROZWÓJ, 

Warszawa
(540) KONKURS „ZIELONY LAUR” PIGE

(531) 05.01.16, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska, orga-
nizowanie szkoleń, organizowanie konkursów edukacyjnych, 
organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej, organi-
zowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywko-
wych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, 
kulturalnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, orga-
nizowanie i prowadzenie imprez edukacyjnych o tematyce 
ekologicznej, organizowanie konkursów za pośrednictwem 
Internetu.

(210) 485148 (220) 2018 04 22
(731) UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE, Gdańsk
(540) UCK Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, 
aktówki [artykuły biurowe], albumy, artykuły biurowe, atlasy, 
bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplo-
wania, blankiety, broszury, chłonne arkusze papieru lub plasti-
ku do pakowania żywności, chusteczki do nosa [papierowe], 
czasopisma [periodyki], dozowniki taśmy przylepnej, druki, etui 
na identyfikatory, etykiety z papieru i/lub kartonu, emblematy 
z papieru i/lub kartonu, formularze, gazety, kartki z życzeniami, 
karty pocztowe, kalendarze, katalogi, książki, koperty, korektory 
w płynie i/lub taśmie, materiały do pisania, materiały drukowa-
ne, materiały opakowaniowe z papieru i/lub kartonu, materia-
ły piśmienne, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, nalepki, naklejki, podręczniki, notatniki, notesy, 
okładki, obwoluty, ołówki, publikacje drukowane, papier, pa-
pier do elektrokardiografów, papier do maszyn rejestrujących, 
papier do użytku na stołach do badań, papier do pisania, pa-
pier higieniczny, papier listowy, papier filtracyjny, papierowe 
podkładki na tacki dentystyczne, papierowe podkładki pod 
szklanki, periodyki, papeteria, pióra i długopisy [artykuły biuro-
we], pieczątki, pieczątki z adresem, plany, podkładki do pisania 
z klipsem, podkładki na biurko, podpórki do książek, podręcz-
niki, podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół 
papierowe, prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów 
(materiał dydaktyczny), przebitki, przezrocza, przyrządy do pi-
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sania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, ręczniki 
papierowe, rysunki, skoroszyty, spinacze do papieru, szablony 
[artykuły piśmienne], skrypty, tacki biurowe, taśmy klejące [ma-
teriały piśmienne] i/lub taśmy elastyczne do użytku biurowego, 
torebki papierowe, tuby z tektury, wydawnictwa jako materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, ulotki, zakładki do książek, nakre-
ślacze, zawiadomienia, zszywacze, zszywki, zwijacze do iden-
tyfikatorów, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, kongre-
sów, seminariów, sympozjów oraz zjazdów, szkoleń, targów 
i wystaw, edukacja, nauczanie i kursy korespondencyjne, kształ-
cenie praktyczne [pokazy], organizowanie konkursów [eduka-
cja lub rozrywka], szkolenie personelu medycznego, nauczanie, 
kształcenie w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdro-
wia, nauczanie, kształcenie w zakresie leczenia, organizowanie 
i prowadzenie placówek oświatowo - wychowawczych i edu-
kacyjnych, informacja o edukacji, szkolenie i doskonalenie umie-
jętności lekarzy, pielęgniarek, laborantów, terapeutów, rehabili-
tantów, usługi szkoleniowe dla personelu medycznego, usługi 
związane z edukacją zdrowotną i kształceniem praktycznym, 
prowadzenie zajęć fitness, organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów spor-
towych, przedszkola szpitalne, pisanie i publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, redagowanie tek-
stów pisanych i/lub redagowanie tekstów [innych niż teksty 
reklamowe], usługi klubów zdrowia, 44 aromaterapia, chiro-
praktyka, chirurgia plastyczna, domy opieki w zakresie opieki 
medycznej, hospicja, fizjoterapia, fizykoterapia, kliniki medycz-
ne, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki 
odurzające, masaże, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, 
placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, placówki opieki 
pielęgniarskiej, porady w zakresie farmakologii, porady psycho-
logiczne, pomoc medyczna, przychodnie lekarskie, sporządza-
nie leków recepturowych przez farmaceutów, szpitale, terapia 
mowy, tymczasowa medyczna opieka zastępcza, usługi ban-
ków krwi, usługi dentystyczne, usługi opieki zdrowotnej, usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi 
świadczone przez szpitale, usługi w zakresie zorganizowanej 
opieki zdrowotnej, usługi medycyny alternatywnej, usługi me-
dyczne, usługi optyczne, usługi ortodontyczne, usługi stoma-
tologiczne, usługi położnicze [akuszeria], usługi pielęgniarskie, 
usługi psychologów, usługi farmaceutów w zakresie sporzą-
dzania leków recepturowych, usługi sztucznego zapłodnienia, 
usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi rehabilitacji 
leczniczej i rekonwalescencji, usługi zapłodnienia metodą in vi-
tro, usługi ambulatoryjne, usługi związane z bankami tkanek 
ludzkich, usługi opieki paliatywno-hospicyjnej, usługi orzekania 
i opiniowania o stanie zdrowia, usługi diagnostyczne w zakresie 
opieki medycznej, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 485151 (220) 2018 04 23
(731) KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU 

DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecinek
(540) PRZYJEMNOŚĆ NATURY

(531) 05.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 drewno budowlane, drewno obrobione, 
drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, 
płyty budowlane niemetalowe, tarcica, podłogi drewniane, 
35 reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej.

(210) 485167 (220) 2018 04 23
(731) MATUSZEWSKI MICHAŁ, Płońsk
(540) SKIVA

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 7 betoniarki, spawarki, 11 kabiny prysznicowe, 
klimatyzacja, wentylatory.

(210) 485177 (220) 2018 04 23
(731) FUNDACJA GREEN FESTIVAL, Wieliczka
(540) International Green Film Festival

(531) 16.03.05, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk 
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, produkcja widowisk, wystawianie spekta-
kli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych.

(210) 485179 (220) 2018 04 23
(731) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowa Wieś Rzeczna

(540) FALKER

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 1 kleje, materiały klejące do celów przemysło-
wych, preparaty do lutowania, topniki do lutowania, 3 pa-
piery i płótna ścierne, 6 kłódki, 7 elektronarzędzia, wiertarki, 
wiertarki stołowe, uchwyty wiertarskie, wkrętarki, wiertarko 
- wkrętarki, pilarki, wyrzynarki, młoto - wiertarki, piły posuwo-
we, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, strugarki, polerki, 
opalarki, mieszalniki, mieszarki do betonu, sita, przycinarki 
do drewna, glazury i metalu, generatory prądotwórcze, spa-
warki elektryczne, migomaty, brzeszczoty do wyrzynarek 
i pił posuwowych, narzędzia pneumatyczne, kompresory, 
pompy, kosiarki elektryczne, kosiarki spalinowe, kosy elek-
tryczne i spalinowe, piły łańcuchowe elektryczne i spalino-
we, odkurzacze do liści, nożyce do żywopłotu elektryczne 
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i spalinowe, rozdrabniarka do gałęzi, szlifierki kątowe, tarcze 
diamentowe, tarcze widiowe, tarcze bez widii, tarcze do cię-
cia drewna, tarcze korundowe, ściernice diamentowe, ścier-
nice korundowe, palniki gazowe do lutowania i zgrzewania, 
gięcia na gorąco, opalania, wyciskacze do silikonu, ściągacze 
taśmowe do mocowania ładunków [maszyny], zszywacze 
tapicerskie i zszywki do nich, szczotki elektryczne druciane 
na szlifierkę i wiertarkę, pistolety elektryczne dozujące klej, 
lutownice elektryczne transformatorowe i oporowe, 8 zesta-
wy kluczy nasadowych składające się z grzechotek, pokręteł, 
przedłużek, nasadek, grzechotki, nasadki, grzechotki do na-
sadek, nasadki do dokręcania i odkręcania śrub, bity do wkrę-
cania i wykręcania wkrętów, uchwyty do mocowania bitów, 
klucze, klucze płasko - oczkowe, klucze płaskie, klucze oczko-
we, klucze krzyżakowe, klucze nastawne, klucze imbusowe, 
klucze fajkowe, klucze rurowe, końcówki wkrętakowe, wkrę-
taki, uchwyty wiertarskie, klucze do uchwytu wiertarskiego, 
szczypce, młotki, siekiery, siekieromłoty, kilofy, przecinaki ślu-
sarskie, łomy, trzonki, punktaki, nożyce, dziurkacze, piły ręczne 
i skrzynki uciosowe, brzeszczot do pił ręcznych, pilniki, strugi, 
zdzieraki, dłuta, noże, wiertła, otwornice, wycinaki, gwintow-
niki, narzynki, szczypce do rur, obcinaki, imadła do rur, imadła 
ślusarskie, ściski stolarskie, klucze do uchwytu wiertarskiego, 
narzędzia ogrodnicze, szpadle, łopaty, grabie, widły, sekato-
ry, narzędzia budowlane, kielnie, pace metalowe, przedłu-
żacze elektryczne listwowe, bębnowe, ogrodowe, szczotki 
druciane ręczne do szlifowania, nitownice ręczne do nitów 
aluminiowych i stalowych, nity aluminiowe i stalowe, 9 mia-
ry zwijane i składane, rękawice azbestowe do ochrony przed 
wypadkami, rękawice do ochrony przed promieniami rent-
genowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony 
przed wypadkami, prostowniki, poziomice do pomiarów, 
łaty pomiarowe, 11 lampy, lampy halogenowe, lampy LED, la-
tarki, 12 taczki ogrodowe, 16 pędzle, wałki malarskie, 17 węże 
ogrodowe, pistolety do podlewania, złączki do węzy ogro-
dowych, 21 miotły, zraszacze ogrodowe, 25 buty robocze, 
kalosze, ubrania robocze, 35 usługi sprzedaży hurtowej na-
rzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych, usługi 
sprzedaży hurtowej narzędzi elektrycznych i akcesoriów 
do narzędzi elektrycznych, usługi sprzedaży za pośrednic-
twem środków elektronicznych, zwłaszcza internetu narzę-
dzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych oraz narzędzi 
elektrycznych i akcesoriów do narzędzi elektrycznych.

(210) 485180 (220) 2018 04 23
(731) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowa Wieś Rzeczna

(540) FALKER
(510), (511) 1 kleje, materiały klejące do celów przemysło-
wych, preparaty do lutowania, topniki do lutowania, 3 pa-
piery i płótna ścierne, 6 kłódki, 7 elektronarzędzia, wiertarki, 
wiertarki stołowe, uchwyty wiertarskie, wkrętarki, wiertarko 
- wkrętarki, pilarki, wyrzynarki, młoto - wiertarki, piły posuwo-
we, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, strugarki, polerki, 
opalarki, mieszalniki, mieszarki do betonu, sita, przycinarki 
do drewna, glazury i metalu, generatory prądotwórcze, spa-
warki elektryczne, migomaty, brzeszczoty do wyrzynarek 
i pił posuwowych, narzędzia pneumatyczne, kompresory, 
pompy, kosiarki elektryczne, kosiarki spalinowe, kosy elek-
tryczne i spalinowe, piły łańcuchowe elektryczne i spalino-
we, odkurzacze do liści, nożyce do żywopłotu elektryczne 
i spalinowe, rozdrabniarka do gałęzi, szlifierki kątowe, tarcze 
diamentowe, tarcze widiowe, tarcze bez widii, tarcze do cię-
cia drewna, tarcze korundowe, ściernice diamentowe, ścier-
nice korundowe, palniki gazowe do lutowania i zgrzewania, 

gięcia na gorąco, opalania, wyciskacze do silikonu, ściągacze 
taśmowe do mocowania ładunków [maszyny], zszywacze 
tapicerskie i zszywki do nich, szczotki elektryczne druciane 
na szlifierkę i wiertarkę, pistolety elektryczne dozujące klej, 
lutownice elektryczne transformatorowe i oporowe, 8 zesta-
wy kluczy nasadowych składające się z grzechotek, pokręteł, 
przedłużek, nasadek, grzechotki, nasadki, grzechotki do na-
sadek, nasadki do dokręcania i odkręcania śrub, bity do wkrę-
cania i wykręcania wkrętów, uchwyty do mocowania bitów, 
klucze, klucze płasko-oczkowe, klucze płaskie, klucze oczko-
we, klucze krzyżakowe, klucze nastawne, klucze imbusowe, 
klucze fajkowe, klucze rurowe, końcówki wkrętakowe, wkrę-
taki, uchwyty wiertarskie, klucze do uchwytu wiertarskiego, 
szczypce, młotki, siekiery, siekieromłoty, kilofy, przecinaki ślu-
sarskie, łomy, trzonki, punktaki, nożyce, dziurkacze, piły ręczne 
i skrzynki uciosowe, brzeszczot do pił ręcznych, pilniki, strugi, 
zdzieraki, dłuta, noże, wiertła, otwornice, wycinaki, gwintow-
niki, narzynki, szczypce do rur, obcinaki, imadła do rur, imadła 
ślusarskie, ściski stolarskie, klucze do uchwytu wiertarskiego, 
narzędzia ogrodnicze, szpadle, łopaty, grabie, widły, sekato-
ry, narzędzia budowlane, kielnie, pace metalowe, przedłu-
żacze elektryczne listwowe, bębnowe, ogrodowe, szczotki 
druciane ręczne do szlifowania, nitownice ręczne do nitów 
aluminiowych i stalowych, nity aluminiowe i stalowe, 9 mia-
ry zwijane i składane, rękawice azbestowe do ochrony przed 
wypadkami, rękawice do ochrony przed promieniami rent-
genowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony 
przed wypadkami, prostowniki, poziomice do pomiarów, 
łaty pomiarowe, 11 lampy, lampy halogenowe, lampy LED, la-
tarki, 12 taczki ogrodowe, 16 pędzle, wałki malarskie, 17 węże 
ogrodowe, pistolety do podlewania, złączki do węzy ogro-
dowych, 21 miotły, zraszacze ogrodowe, 25 buty robocze, 
kalosze, ubrania robocze, 35 usługi sprzedaży hurtowej na-
rzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych, usługi 
sprzedaży hurtowej narzędzi elektrycznych i akcesoriów 
do narzędzi elektrycznych, usługi sprzedaży za pośrednic-
twem środków elektronicznych, zwłaszcza internetu narzę-
dzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych oraz narzędzi 
elektrycznych i akcesoriów do narzędzi elektrycznych.

(210) 485184 (220) 2018 04 23
(731) GL OPTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Puszczykowo

(540) GL OPTICAM

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.13, 26.01.03, 
26.01.16

(510), (511) 9 pakiety oprogramowania komputerowego, 
platformy oprogramowania komputerowego, sterowniki 
oprogramowania, nośniki magnetyczne do oprogramowa-
nia, mikroprocesory programowalne za pomocą oprogra-
mowania, narzędzia do opracowywania oprogramowania 
komputerowego, elektroniczne urządzenia do programo-
wania, elektroniczne urządzenia programujące.

(210) 485185 (220) 2018 04 23
(731) TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Tajemnice medyczne
(510), (511) 9 programy telewizyjne i filmy utrwalone 
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy ma-
gnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisa-
ne nośniki obrazu, dźwięku i informacji, 35 projektowanie 
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie/dystrybucja 
materiałów reklamowych [upominki reklamowe i materiały 
promocyjne, ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama bill-
boardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy telewizyjne i radiowe, sprzedaż (promocja -) dla 
osób trzecich, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro-
wanych, oferowanie w mediach produktów dla detalicznego 
handlu, 38 przekazywanie fonii i/lub wizji, transmisja progra-
mów telewizyjnych, usługi agencji informacyjnej: zbieranie 
i rozpowszechnianie informacji, usługi transmisji programów 
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabular-
nych, usługi: emisji telewizyjnej, obsługi przekazu dźwięku 
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
przekazu programów i informacji za pośrednictwem sieci in-
formatycznych - internetu, sieci teleinformatycznych i prze-
kazu satelitarnego, organizacja audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, produkcja filmów 
dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych, or-
ganizacja teleturniejów i konkursów.

(210) 485186 (220) 2018 04 23
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) tulia
(510), (511) 5 produkty lecznicze zawierające: witaminy, 
minerały, przetwory roślinne, przetwory pochodzenia natu-
ralnego, preparaty odżywcze i witaminowe do celów me-
dycznych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy 
diety zawierające witaminy, suplementy diety zawierające 
mikroelementy, suplementy diety zawierające substancje 
pochodzenia naturalnego, suplementy diety zawierające 
substancje wyodrębnione z roślin, suplementy diety zawie-
rające wyciągi roślinne.

(210) 485191 (220) 2018 04 23
(731) FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) Zenit

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.25, 26.01.01
(510), (511) 25 odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, skar-
pety, rajstopy, pończochy, 35 organizacja targów i wystaw, 
usługi doradcze, reklama, wynajmowanie powierzchni re-
klamowej na budynkach, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej, marketing, 36 zarządzanie nieruchomościa-
mi, wynajem: nieruchomości, powierzchni biurowej i wy-
stawowej, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa 
nieruchomości.

(210) 485198 (220) 2018 04 23
(731) JÓŹWIAK PAWEŁ BAARS, Słupca
(540) BAARS GEOTECHNICAL MEASURES

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia warszta-
tów, treningów, seminariów, konferencji, kursów oraz szko-
leń edukacyjnych w zakresie geologii, geofizyki, geotechniki 
oraz planowania geograficznego, 42 usługi naukowe i tech-
nologiczne, usługi projektowania, usługi inżynieryjne, usługi 
w zakresie miernictwa i eksploracji, usługi w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, usługi sondowania geologicznego, prowa-
dzenie badań geologicznych i pomiarów gruntu, badania, 
poszukiwania, ekspertyzy geologiczne, projektowanie wier-
ceń geologicznych, doradztwo technologiczne w dziedzinie 
geologii, geofizyki, geotechniki oraz planowania geogra-
ficznego, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakre-
sie pomiarów geofizycznych, usługi badawczo-rozwojowe, 
a także badania i projektowanie w zakresie prac geologicz-
nych, poszukiwań, rozpoznawania i wydobywania surowców 
energetycznych oraz wykorzystywania wyeksploatowanych 
złóż na cele magazynowe, poszukiwanie surowców energe-
tycznych, ropy naftowej i gazu ziemnego.

(210) 485204 (220) 2018 04 24
(731) DUDA DARIUSZ FIRMA KOSMETYCZNA DR DUDA, 

Szaniec
(540) Dr Duda

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyj-
ne do pielęgnacji skóry, kremy, emulsje, spraje, żele, balsa-
my, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, kosmetyki 
do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środ-
ki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji 
włosów, szampony, odżywki do włosów, kosmetyki ujędr-
niające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, 
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedosko-
nałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki 
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, 
emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycz-
nych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, ko-
smetyki lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty prze-
ciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, zioła lecznicze, 
borowina lecznicza, suplementy diety.

(210) 485217 (220) 2018 04 24
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
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(540) „UNIT PLUS”
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich Jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 485222 (220) 2018 04 24
(731) CHĘCIŃSKI WALDEMAR, Wrocław
(540) PORADNIA INSULINOOPORNOŚCI WALDEMAR 

CHĘCIŃSKI
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie kursów, sym-
pozjów, szkoleń oraz konferencji w zakresie leczenia cukrzy-
cy, leczenia stanów przedcukrzycowych, leczenia zespołu 
metabolicznego, leczenia hiperinsulinemii, leczenia hipogli-
kemii reaktywnej, leczenia nadwagi i otyłości, 44 usługi gabi-
netów lekarskich w zakresie leczenia cukrzycy, leczenia sta-
nów przedcukrzycowych, leczenia zespołu metabolicznego, 
leczenia hiperinsulinemii, leczenia hipoglikemii reaktywnej, 
leczenia nadwagi i otyłości, poradnictwo dietetyczne.

(210) 485237 (220) 2018 04 24
(731) KW GRUPA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice;  
SUMERA ARTUR F.H. CORA, Libertów

(540) 

(531) 04.03.03, 09.07.05, 03.07.19, 29.01.15
(510), (511) 30 produkty cukiernicze, słodycze, produkty 
piekarnicze.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 485251 (220) 2018 04 24
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) INTERVAL
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
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wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 485253 (220) 2018 04 24
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) HORIZON
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla 
budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe nie-
metalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje 
przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu lub mar-
muru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, 
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twar-
dy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały 
ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe 
dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe 
dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, 
płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, 
podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownic-
twa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe 
dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budow-
nictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity nie-
metalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe 
ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-
-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje rekla-
mowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe 
zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych 
do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach 
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy pro-
duktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprze-
daży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, 
artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek 
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamie-
ni, części instalacji sanitarnych instalacji i aparatur sanitarnych, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary 
w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, mate-
riałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, 
kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytka-
mi, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi terakotą, pod-
łogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami 
instalacji sanitarnych instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 485254 (220) 2018 04 24
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) SERENITY
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 485255 (220) 2018 04 24
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) CLARITY
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
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betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 485256 (220) 2018 04 24
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

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

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

(210) 485257 (220) 2018 04 24
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) TERRAGLIA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
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komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 485258 (220) 2018 04 24
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) HOUSE OF TONES
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 

kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 485286 (220) 2018 04 24
(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) green repeater
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, zamki 
elektroniczne obsługiwane kartą, terminale do elektronicz-
nego przetwarzania, płatności kartami kredytowymi, opro-
gramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie 
transakcji kartami kredytowymi, systemy identyfikacji biome-
trycznej, kodowane karty identyfikacyjne, urządzenia do iden-
tyfikacji biometrycznej, kodowane karty lojalnościowe, karty 
wielofunkcyjne dla usług finansowych, karty kodowane sto-
sowane do elektronicznego transferu transakcji finansowych, 
karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, utrwa-
lone na nośnikach informacje i dane, nośniki do danych, ada-
ptery, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy bezpieczeń-
stwa, aparatura do odczytywania kart, aparatura i urządzenia 
do kontrolowania elektryczności, aparatura i urządzenia do re-
gulowania elektryczności, aparatura i urządzenia do sterowa-
nia przepływu energii elektrycznej, aparatura kontrolna do za-
rządzania siecią, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje 
komputerowe do sterowania pojazdami, aplikacje kompute-
rowe do sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami, 
aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne do po-
brania do użytku z urządzeniami komputerowymi do nosze-
nia na sobie, baterie elektryczne do pojazdów, baterie litowe, 
bezpieczniki elektryczne, biochipy, czujniki, czujniki i detekto-
ry, czytniki kart, dane zapisane elektronicznie, elektroniczne 
bazy danych, elektroniczne regulatory, elektroniczne systemy 
nawigacyjne, elektryczne regulatory ładowania, elektryczne 
urządzenia pomiarowe, elektryczne wyłączniki automatycz-
ne, 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 on-line 
i Internetu, przesyłanie informacji, telekomunikacja informa-
cyjna, w tym strony internetowe, wiadomości elektroniczne, 
przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy 
internetowe - przesyłanie wiadomości internetowych, przesy-
łanie informacji drogą on-line, przesyłanie wiadomości, elek-
troniczne przesyłanie wiadomości, dostarczanie wiadomości 
drogą elektroniczną, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, 
komunikacja pomiędzy komputerami, zapewnianie dostępu 
do baz danych on-line, zapewnianie dostępu do komputero-
wych baz danych, zapewnianie dostępu do baz danych w sie-
ciach komputerowych, dostarczanie informacji komunikacyj-
nych, udzielanie dostępu do globalnej komputerowej sieci 
informacyjnej wielu użytkownikom, przekazywanie informacji 
i danych za pośrednictwem usług on-line i Internetu, udostęp-
nianie on-line elektronicznych tablic informacyjnych w celu 
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przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami kompu-
terów, dostarczanie informacji komunikacyjnych, elektronicz-
na wymiana danych, elektroniczne przesyłanie wiadomości 
błyskawicznych i danych, elektroniczne przesyłanie obrazów, 
zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć 
komputerową, elektroniczne przesyłanie plików, elektryczna 
transmisja danych w ramach światowej sieci zdalnego prze-
twarzania danych, w tym w ramach Internetu, komunikacja 
przez sieci elektroniczne, przekazywanie informacji za pomo-
cą środków elektronicznych, przekazywanie informacji i da-
nych za pośrednictwem usług on-line i Internetu, przesyłanie 
danych za pośrednictwem środków elektronicznych, wzajem-
na komunikacja komputerowa, zapewnianie elektronicznych 
łączy danych, 42 chmura obliczeniowa, udostępnianie wirtu-
alnych środowisk komputerowych poprzez chmury oblicze-
niowe, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzy-
skiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do za-
rządzania łańcuchem dostaw, usługi w zakresie technologii in-
formacyjnych, aktualizacja oprogramowania komputerowego 
na rzecz osób trzecich, administrowanie prawami użytkowni-
ków w sieciach komputerowych, aktualizacja i projektowanie 
oprogramowania komputerowego, badania dotyczące prze-
twarzania danych, doradztwo związane z projektowaniem 
i opracowywaniem programów komputerowych, doradztwo 
związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyj-
nych, instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania 
danych, kodowanie kart magnetycznych, opracowywanie 
i testowanie oprogramowania, programowanie oprogra-
mowania do zarządzania energią, programowanie oprogra-
mowania do elektronicznego przetwarzania danych [EPD], 
programowanie oprogramowania do importowania danych 
i zarządzania nimi, projektowanie systemów informatycznych 
związanych z finansami, projektowanie systemów informa-
tycznych dotyczących zarządzania, projektowanie urządzeń 
do przetwarzania danych, przechowywanie danych on-line, 
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kom-
puterowego, udostępnianie wirtualnych systemów kompute-
rowych poprzez chmury obliczeniowe, udzielanie informacji 
w zakresie technologii informacyjnej, usługi informacyjne 
w zakresie technologii informacyjnej, zarządzanie projektami 
w zakresie technologii informacyjnych, zdalne administrowa-
nie serwerem.

(210) 485331 (220) 2018 04 25
(731) ZDROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZDROFIT KLUBY FITNESS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 41 edukacja i doradztwo w zakresie kultury fi-
zycznej, edukacja w zakresie zdrowego żywienia, nauka 
gimnastyki, kultura fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne], organizowanie i prowadzenie warszta-
tów sportowych [szkolenie] w tym wyjazdowych, usługi tre-
nera osobistego [trening sprawności fizycznej], prowadzenie 
zajęć fitness.

(210) 485332 (220) 2018 04 25
(731) ZDROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZDROFIT KLUBY FITNESS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 41 edukacja i doradztwo w zakresie kultury fi-
zycznej, edukacja w zakresie zdrowego żywienia, nauka 
gimnastyki, kultura fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne], organizowanie i prowadzenie warszta-
tów sportowych [szkolenie] w tym wyjazdowych, usługi tre-
nera osobistego [trening sprawności fizycznej], prowadzenie 
zajęć fitness.

(210) 485335 (220) 2018 04 25
(731) KUR & WINO K. SARNOWSKA A. SAWICKI  

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) Kur & wino

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.05
(510), (511) 29 własne wyroby gastronomiczne: mięsne, dro-
biowe, z dziczyzny, rybne, warzywne i owocowe, 43 usługi 
w zakresie gastronomii świadczone w restauracjach, barach 
szybkiej obsługi, kafeteriach, kawiarniach, pubach, restau-
racjach typu fast-food, restauracjach samoobsługowych, 
barach sałatkowych i innych punktach gastronomicznych, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 485336 (220) 2018 04 25
(731) JAROS KATARZYNA, Warszawa
(540) KIIS

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do brwi, makijażu, pielę-
gnacji skóry, do rzęs, kremy kosmetyczne, balsamy do celów 
kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem 
słonecznym, mydła, mydło do golenia, odżywki do włosów, 
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szampony, suche szampony, płyny do pielęgnacji włosów, 
preparaty do demakijażu, do depilacji do golenia, do pielę-
gnacji paznokci, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kola-
genowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, błyszczyki do ust, pomadki do ust, tusze do rzęs, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki 
nasączane preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty 
dla ludzi, farby do włosów, lakiery do włosów, lakiery do pa-
znokci, maski kosmetyczne, perfumy, woda perfumowana, 
zmywacze do paznokci, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
28 zabawki, gry, naturalne zabawki drewniane, lalki, domki 
dla lalek, akcesoria dla lalek, mebelki do domków dla lalek, 
zabawki do zabawy na świeżym powietrzu, piaskownice, 
baseny do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, wrotki, łyż-
worolki, zabawki w postaci samochodów, zabawki w postaci 
ciężarówek, zabawki w postaci samolotów, zestawy pojaz-
dów do zabawy, zabawki w postaci torów wyścigowych, 
figurki do zabawy i zestawy do zabawy, stoły z szufladami 
do zabawy dla dzieci, pudełka na zabawki, gry planszowe, 
podręczne gry elektroniczne, układanki, zabawki pluszowe, 
zabawki edukacyjne, zabawki do zabawy na świeżym po-
wietrzu, piaskownice, baseny kąpielowe jako zabawki, za-
bawki edukacyjne, komputery zabawkowe, 35 zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrz-
na, radiowa, telewizyjna, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, roz-
powszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, produkcja filmów 
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów re-
klamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi 
marketingowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, rozpowszechnia-
nie gadżetów reklamowych, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjono-
wania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarzą-
dzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla 
osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej, administrowanie programami lojalności konsumen-
ta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematy-
zacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, infor-
macja o działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, badania rynkowe, badania opinii 
publicznej, badania w zakresie biznesu, sprzedaż takich pro-
duktów jak: kosmetyki, kosmetyki do brwi, makijażu, pielę-
gnacji skóry, do rzęs, kremy kosmetyczne, balsamy do celów 
kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem 
słonecznym, mydła, mydło do golenia, odżywki do włosów, 
szampony, suche szampony, płyny do pielęgnacji włosów, 
preparaty do demakijażu, do depilacji do golenia, do pielę-
gnacji paznokci, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kola-
genowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, błyszczyki do ust, pomadki do ust, tusze do rzęs, 

chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki 
nasączane preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty 
dla ludzi, farby do włosów, lakiery do włosów, lakiery do pa-
znokci, maski kosmetyczne, perfumy, woda perfumowana, 
zmywacze do paznokci, zabawki, gry, naturalne zabawki 
drewniane, naturalne zwierzątka pluszowe, lalki, domki dla 
lalek, akcesoria dla lalek, mebelki do domków dla lalek, me-
ble, odzież, odzież niemowlęcą, odzież dla dzieci, odzież dla 
kobiet w ciąży, zabawki do zabawy na świeżym powietrzu, 
zestawy zabawek, piaskownice, baseny do zabawy, sprzęt 
do pomocy w nauce pływania, koła do pływania, kamizel-
ki ratunkowe i rękawki do pływania do użytku rekreacyjne-
go, artykuły i sprzęt sportowy, wrotki, łyżworolki, zabawki 
w postaci samochodów, zabawki w postaci ciężarówek, za-
bawki w postaci samolotów, zestawy pojazdów do zabawy, 
zabawki w postaci torów wyścigowych, figurki do zabawy 
i zestawy do zabawy, stoły z szufladami do zabawy dla dzie-
ci, pudełka na zabawki, gry planszowe, podręczne gry elek-
troniczne, układanki, mikroskopy, teleskopy, lornetki, zestawy 
małego naukowca do przeprowadzania eksperymentów, 
zestawy przyrodnicze do zabawy, zestawy dla małych ma-
gików, pojazdy i zabawki zdalnie sterowane, książki, kasety, 
nagrania wideo, płyty CD, płyty DVD, przenośne cyfrowe 
odtwarzacze mediów, instrumenty muzyczne, zabawkowe 
instrumenty muzyczne i mikrofony, komputery, kompute-
ry zabawkowe, komputery edukacyjne, gry komputerowe 
i wideo, komputery i konsole do gier wideo oraz akcesoria, 
domowe i samochodowe urządzenia elektroniczne, urzą-
dzenia do nadzorowania niemowląt, nawilżacze, parowniki, 
żywność i mieszanki dla niemowląt, napoje, przybory oraz 
akcesoria, meble dla niemowląt, meble dziecięce, meble dla 
dorosłych, fotele bujane, lampy oświetleniowe, oświetlenie, 
bramki zabezpieczające, zabezpieczające lampki nocne, 
mocowania do lusterek wstecznych, fotele samochodowe, 
wysokie krzesła dla dzieci, podnóżki, foteliki dla dzieci, wózki 
i wózki spacerowe, usługi sklepu detalicznego i sklepu de-
talicznego on-line obejmujące rowery, rowery trójkołowe, 
zmotoryzowane pojazdy do zabawy, zabawki do jeżdżenia, 
kojce, przenośne kojce, przyrządy podróżne dla niemowląt, 
place zabaw i łóżeczka dziecięce, bielizna pościelowa, kołdry, 
poszewki, chodniki, tapety, huśtawki i sprężynujące huśtaw-
ki dla niemowląt, torby i reklamówki na pieluchy, preparaty 
do kąpieli i śliniaki, 45 usługi serwisów społecznościowych 
on-line, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licen-
cjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami 
autorskimi.

(210) 485354 (220) 2018 04 25
(731) FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH, Warszawa
(540) Maria
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, żywność dla dia-
betyków, 29 mleko, sery, owoce przetworzone, warzywa 
przetworzone, 32 wody, soki, napoje, 42 badanie żywności, 
44 opieka zdrowotna.

(210) 485358 (220) 2018 04 25
(731) GIERMAZIAK TOMASZ, Łódź
(540) ORTHO CLUB
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, se-
minariów, sympozjów w zakresie stomatologii, protetyki 
i ortodoncji, nauczanie pielęgnacji stomatologicznej, usługi 
nauczania związane z branżą stomatologiczną, organizowa-
nie kursów w dziedzinie stomatologii i ortodoncji, 42 bada-
nia naukowe w zakresie stomatologii i ortodoncji, 44 usługi 
stomatologiczne, usługi kliniki dentystycznej, stomatologia 
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kosmetyczna, doradztwo związane ze stomatologią, udziela-
nie informacji na temat stomatologii, usługi ortodontyczne, 
konsultacje dentystyczne i ortodontyczne.

(210) 485359 (220) 2018 04 25
(731) GENERAL HEMP MARKETING  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mysłowice

(540) dobrekonopie

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 29 nasiona konopi włóknistej (siewnej) spo-
żywcze, olej z konopi włóknistej (siewnej), przekąski na ba-
zie konopi włóknistej (siewnej), tłuszcze z konopi włóknistej 
(siewnej), wyciągi z konopi włóknistej (siewnej) dla celów 
spożywczych, 30 ciastka z dodatkiem konopi włóknistej 
(siewnej), herbatniki z dodatkiem konopi włóknistej (siew-
nej), makarony na bazie konopi włóknistej (siewnej), mąka 
z konopi włóknistej (siewnej), płatki z konopi włóknistej 
(siewnej), przekąski z konopi włóknistej (siewnej), przyprawy 
z konopi włóknistej (siewnej), słodycze z konopi włóknistej 
(siewnej), słodycze do ssania z konopi włóknistej (siewnej), 
sól kuchenna z dodatkiem konopi włóknistej (siewnej), wy-
roby cukiernicze zawierające konopie włókniste (siewne), 
żywność na bazie konopi włóknistej (siewnej), 31 mączka 
z konopi włóknistej (siewnej), makuchy konopne z konopi 
włóknistej (siewnej), nasiona konopi włóknistej (siewnej), 
otręby konopne z konopi włóknistej (siewnej), pasze z kono-
pi włóknistych (siewnych), produkty uboczne z procesu ob-
róbki konopi włóknistych (siewnych), sadzonki konopi włók-
nistych (siewnych), siano konopi włóknistych (siewnych), 
ziarna konopi włóknistych (siewnych), produkty uboczne 
z procesu obróbki ziaren konopi włóknistych (siewnych), 
ziarna konopi włóknistych (siewnych) do żywienia zwierząt, 
32 esencje z konopi włóknistych (siewnych) do produkcji 
napojów, lemoniady z dodatkiem ekstraktu z konopi włók-
nistych (siewnych), napoje bezalkoholowe na bazie konopi 
włóknistych (siewnych), napoje z konopi włóknistej (siewnej), 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej produktów kosmetycznych 
na bazie konopi włóknistych (siewnych) a mianowicie: ole-
ju konopnego do celów kosmetycznych i pielęgnacyjnych 
oraz antyseptycznych, esencji olejowych do celów kosme-
tycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej kosmetyków na ba-
zie oleju konopnego z konopi włóknistych (siewnych) oraz 
preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry a miano-
wicie mydeł, żeli, balsamów, szamponów, kremów, odży-
wek do ciała i włosów, płynów pielęgnacyjnych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej produktów farmaceutycznych zawierających 
nasiona konopi włóknistych (siewnych) oraz olej konopny 
z konopi włóknistych (siewnych), sprzedaż hurtowa i deta-
liczna oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
suplementów diety zawierających białka, suplementów die-
ty zawierających enzymy, suplementów diety zawierających 
olej konopny z konopi włóknistych (siewnych), błonnika po-
karmowego, białkowych preparatów farmaceutycznych, die-
tetycznej żywności zawierającej nasiona konopi włóknistych 
(siewnych), ziół leczniczych, herbatek leczniczych, słodyczy 
z produktami konopnymi, olejów konopnych do celów spo-
żywczych, mąki z nasion konopnych z konopi włóknistych 

(siewnych), napojów na bazie konopi włóknistych (siew-
nych), otrąb konopnych konopi włóknistych (siewnych), zia-
ren konopi włóknistych (siewnych).

(210) 485363 (220) 2018 04 25
(731) WOŁCZYK ADRIANNA  PRACOWNIA ADKA, 

Rokietnica
(540) aleWorek

(531) 19.01.11, 29.01.07, 27.05.01, 09.01.10, 09.05.09, 10.03.99
(510), (511) 24 tkanina konopna, tkaniny, tkaniny bawełnia-
ne, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny lniane, po-
krowce i narzuty na meble, podkładki na stół z materiałów 
tekstylnych, podkładki pod szklanki z materiałów tekstyl-
nych, materiały do tapicerki, narzuty na łóżka, metki tek-
stylne, 25 gabardyna [odzież], kaptury [odzież], kołnierzyki 
przypinane, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki 
z krótkim rękawem, kurtki, kurtki [odzież], odzież, odzież dla 
rowerzystów, odzież gotowa, odzież z imitacji skóry, okrycia 
wierzchnie [odzież], opaski na głowę, pasy do przechowy-
wania pieniędzy [odzież], podkoszulki bez rękawów, spódni-
ce, spódnico-spodenki, stroje przeciwdeszczowe.

(210) 485365 (220) 2018 04 25
(731) KRÓLIKOWSKI MARCIN ŁUKASZ BRASKO VADETA, 

Gliwice
(540) Brasko Vadeta
(510), (511) 25 odzież.

(210) 485366 (220) 2018 04 25
(731) SZUBERT SŁAWOMIR KOLORENO, Kalwaria 

Zebrzydowska
(540) KOLORENO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, aba-
żury, architektoniczne oprawy do oświetlenia, elektryczne 
dekoracyjne kolorowe światełka, elektryczne oprawy oświe-
tleniowe zewnętrzne, elektryczne oprawy oświetleniowe, 
lampy elektryczne, oprawy, obudowy i osłony do oświetle-
nia, oświetlenie, żarówki, taśmy LED, żarówki LED, zasilacze 
LED, akcesoria do taśm LED, profile LED, włączniki do profili 
LED, oprawy hermetyczne LED, świetlówki LED, halogeny, 
naświetlacze, oprawy halogenowe, czujniki ruchu, włączniki, 
oprawy rastowe, panele LED, lampy LED, plafony, żyrandole, 
lampki biurowe, oświetlenie samochodowe LED, oświetle-
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nie ogrodowe, artykuły elektryczne, oświetlenie sufitowe, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oświetlenia, żarówek, taśm 
LED, żarówek LED, zasilaczy LED, akcesorii do taśm LED, profili 
LED, włączników do profili LED, opraw hermetycznych LED, 
świetlówek LED, halogenów, naświetlaczy, opraw halogeno-
wych, czujników ruchu, włączników, opraw rastowych, pa-
neli LED, lampy LED, plafonów, żyrandoli, lamp biurowych, 
oświetlenia samochodowego LED, oświetlenia ogrodowe-
go, artykułów elektrycznych, oświetlenia sufitowego.

(210) 485371 (220) 2018 04 25
(731) ITFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) ITfs

(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje infor-
macji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących 
działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub da-
nych demograficznych], aktualizacja informacji dotyczących 
działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, 
analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, 
transportem i recyklingiem odpadów, analiza informacji 
w zakresie działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczą-
cych zarządzania działalnością gospodarczą, analiza staty-
styk dotyczących działalności gospodarczej, analiza syste-
mów zarządzania działalnością gospodarczą, analiza 
trendów biznesowych, analiza trendów marketingowych, 
analiza zarządzania w biznesie, analiza zysków biznesowych, 
analizy biznesowe rynków, analizy ekonomiczne do celów 
działalności gospodarczej, analizy funkcjonowania firm, ana-
lizy gospodarcze, analizy kosztów, analizy prognoz ekono-
micznych do celów działalności gospodarczej, analizy kosz-
tów i korzyści, badania biznesowe, badania dla celów 
działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności 
gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, badania dotyczą-
ce informacji biznesowych, badania dotyczące informacji 
na temat firm, badania ekonomiczne do celów działalności 
gospodarczej, badania i ankiety w zakresie działalności go-
spodarczej, badania i pozyskiwanie informacji o działalności 
gospodarczej, badania projektów dotyczących działalności 
gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe, badania 
statystyczne przedsiębiorstw, badania w zakresie biznesu, 
badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi dorad-
cze, badania w zakresie wydajności działalności gospodar-
czej, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlo-
wych, biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, 
doradztwo w zakresie analizy biznesowej, dostarczanie da-
nych dotyczących działalności gospodarczej, dostarczanie 
informacji biznesowych i handlowych on-line, dostarczanie 
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za po-
średnictwem Internetu, dostarczanie informacji handlowych, 
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostar-
czanie informacji handlowych z internetowych baz danych, 
dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem 
komputerowej bazy danych, dostarczanie informacji handlo-

wych związanych z przedsiębiorstwami, dostarczanie infor-
macji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji 
handlowych za pośrednictwem globalnych sieci kompute-
rowych, dostarczanie informacji statystycznych dotyczących 
biznesu, dostarczanie informacji w dziedzinie zarządzania 
czasem, dostarczanie skomputeryzowanych danych staty-
stycznych, dostarczanie skomputeryzowanych informacji 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekono-
miczne prognozy, informacja handlowa wspomagana kom-
puterowo, informacja lub badania w zakresie działalności 
gospodarczej i marketingu, informacja o działalności gospo-
darczej, informacja o działalności gospodarczej i informacja 
handlowa, informacja w sprawach działalności gospodar-
czych, informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przed-
siębiorstw, inspekcja kosztów opieki zdrowotnej, notowania 
cenowe towarów lub usług, ocena możliwości w zakresie 
działalności gospodarczej, opracowywanie sprawozdań i ba-
dań rynkowych, pisanie opracowań dotyczących badań 
w zakresie działalności gospodarczej, pomoc, usługi dorad-
cze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, porównywa-
nie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk 
w organizacji działalności gospodarczej), porównywanie 
usług finansowych on-line, poszukiwania przejęć firm, pozy-
skiwanie i dostarczanie informacji statystycznych i ceno-
wych dotyczących handlu i działalności gospodarczej, pro-
gnozy i analizy ekonomiczne, projektowanie badań opinii 
publicznej, prowadzenie badań w zakresie wewnętrznej ko-
munikacji firmy, przeprowadzanie ankiet badawczych on-li-
ne z zakresu zarządzania firmą, przeprowadzanie badań 
w zakresie działalności gospodarczej, przeprowadzanie ba-
dań w zakresie wykonalności działalności gospodarczej, 
przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, przygotowywanie 
i kompilacja raportów i informacji biznesowych i handlo-
wych, raporty i badania rynkowe, rozpowszechnianie da-
nych w zakresie działalności gospodarczej, rozpowszechnia-
nie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji 
handlowych, rozwijanie i koordynowanie projektów wolon-
tariatu dla organizacji charytatywnych, skomputeryzowane 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, skompute-
ryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości 
biznesowych, skomputeryzowane usługi w zakresie informa-
cji dotyczących działalności gospodarczej, specjalistyczne 
wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności 
gospodarczej, sporządzanie ankiet biznesowych, sporządza-
nie raportów handlowych, statystyczne badania rynkowe, 
strategiczna analiza biznesowa, udostępnianie analiz sprze-
daży, udostępnianie informacji biznesowych dla przedsię-
biorstw, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie 
mediów społecznościowych, udostępnianie informacji doty-
czących handlu, udostępnianie informacji dotyczących prze-
twarzania danych, udostępnianie informacji na temat działal-
ności gospodarczej, udostępnianie informacji na temat 
handlu zagranicznego, udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodar-
czej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych 
lub innych form przekazu danych, świadczenie usług w za-
kresie katalogów informacji handlowych on-line, udostęp-
nianie informacji dotyczących produktów konsumenckich 
w zakresie oprogramowania, udostępnianie katalogów [spi-
sów] informacji handlowych on-line w Internecie, udostęp-
nianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej, udostępnianie katalogów 
witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania 
transakcji biznesowych, udostępnianie skomputeryzowa-
nych danych związanych z działalnością gospodarczą, udo-
stępnianie skomputeryzowanych informacji związanych 
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z dokumentacją gospodarczą, udzielanie informacji bizneso-
wych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, 
udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej 
za pośrednictwem terminali komputerowych, udzielanie in-
formacji dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie infor-
macji o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, 
udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczą-
cych spółek typu joint venture, udzielanie informacji z za-
kresu zarządzania działalnością gospodarczą, udzielanie 
statystycznych informacji o działalności gospodarczej do-
tyczących zagadnień medycznych, usług outsourcingu 
w dziedzinie analityki biznesowej, usługi agencji informacyj-
nej w zakresie działalności gospodarczej, usługi dotyczące 
badania i informacji w dziedzinie działalności gospodarczej, 
usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, 
usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, usługi infor-
macyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru 
nabywanych towarów, usługi informacyjne i doradcze do-
tyczące taryf, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, usługi informacyjne w zakresie dzia-
łalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi 
porównywania rozwiązań w działalności gospodarczej, usłu-
gi przeglądu prasy, usługi w zakresie analiz dotyczących dzia-
łalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy cen, usługi 
w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospo-
darczej, usługi w zakresie informacji ekonomicznej dla celów 
działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji han-
dlowej, usługi w zakresie informacji handlowych dostarcza-
nych poprzez dostęp do komputerowych baz danych, usługi 
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Inter-
netu, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące rapor-
tów handlowych, usługi w zakresie informacji rynkowej zwią-
zane ze statystykami rynkowymi, usługi w zakresie informacji 
rynkowych dotyczących poziomu indeksów, usługi w zakre-
sie oceny kosztów, usługi w zakresie statystycznej analizy 
i sprawozdań do celów biznesowych, usługi w zakresie staty-
stycznych informacji biznesowych, wyceny dotyczące spraw 
handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą w przedsiębiorstwach, wyceny dotyczące za-
rządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach 
handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą w przedsiębiorstwach przemysłowych, wyceny 
handlowe, zbieranie i analizy informacji i danych związanych 
z zarządzaniem działalnością gospodarczą, analiza danych 
i statystyk dotyczących badań rynkowych, analiza danych 
statystycznych z badań rynku, analiza marketingowa nieru-
chomości, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę 
i badania rynkowe, analiza rynku, analiza w zakresie marke-
tingu, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, 
analizowanie reakcji konsumentów, analizy badań rynko-
wych, analizy danych badań rynkowych, analizy w zakresie 
reklamy, badania dotyczące cen, badania działalności gospo-
darczej i badania rynkowe, badania i analiza w dziedzinie ma-
nipulacji rynkowych, badania i analizy rynkowe, badania kon-
sumenckie, badania opinii publicznej, badania rynkowe, 
badania rynkowe i analiza badań rynkowych, badania rynko-
we prowadzone przez telefon, badania rynkowe w celu kom-
pilacji informacji o czytelnikach publikacji, badania rynkowe 
w celu kompilacji informacji o widzach telewizyjnych, bada-
nia rynku do celów reklamowych, badania rynku i badania 
marketingowe, badania w dziedzinie strategii marketingo-
wych, badania w zakresie reklamy, badania w zakresie wize-
runku korporacyjnego, badania w zakresie zysków, doradz-
two w zakresie badań rynku, gromadzenie informacji 
w zakresie badań rynkowych, interpretacja danych dotyczą-

cych badań rynku, ocena skutków wywieranych przez działa-
nia reklamowe na odbiorców, ocena statystyczna danych 
marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, 
opracowywanie ankiet opinii publicznej, prognozy rynkowe, 
prowadzenie badań marketingowych, przeprowadzanie ba-
dań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, 
przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputero-
wej bazy danych, przeprowadzanie rozmów dla celów ba-
dań rynkowych, przygotowywanie raportów z analiz rynko-
wych, raporty z analiz rynkowych, rozpowszechnianie 
danych związanych z reklamą, rynkowe badania opinii pu-
blicznej, skomputeryzowane badania rynkowe, skomputery-
zowane usługi w zakresie badań rynkowych, sondowanie 
rynku, udzielanie informacji dotyczących badań rynkowych, 
udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów 
konsumpcyjnych, ustalenie słuchalności audycji radiowych 
i oglądalności audycji telewizyjnych, usługi badawcze w za-
kresie reklamy i marketingu, usługi badawcze związane z re-
klamą, usługi badań rynku dla wydawców, usługi badań ryn-
ku dotyczące mediów nadawczych, usługi doradcze 
dotyczące badań rynku, usługi gromadzenia danych z badań 
rynku, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, 
usługi oceny rynku, usługi planowania w celu badań marke-
tingowych, usługi w zakresie analiz i badań rynku, usługi 
w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności towarów, 
usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towa-
rów, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych 
dotyczących lojalności klientów, usługi w zakresie przepro-
wadzania badań rynkowych dotyczących nawyków zwią-
zanych z korzystaniem z Internetu, usługi w zakresie wyszu-
kiwania danych z badań rynku, wywiady dla badań 
jakościowych rynku, gromadzenie informacji dla firm, gro-
madzenie informacji handlowej, gromadzenie statystyk 
w zakresie działalności gospodarczej, kompilacja katalogów 
biznesowych do publikacji w Internecie, kompilacja list adre-
sowych, kompilacja list adresowych dla przesyłek reklamo-
wych, kompilacja modeli statystycznych w celu dostarczania 
informacji dotyczących dynamiki rynku, kompilacja statystyk 
związanych z reklamą, konsultacje dotyczące przygotowy-
wania statystyk biznesowych, nabywanie informacji han-
dlowych, nabywanie informacji o działalności gospodarczej 
dotyczących działalności spółki, nabywanie informacji 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczących statusu 
firmy, opracowywanie biznesowych danych statystycz-
nych, opracowywanie informatorów handlowych, opraco-
wywanie rejestrów handlowych, opracowywanie statystyk 
biznesowych, opracowywanie statystyk biznesowych i infor-
macji handlowych, opracowywanie statystyk handlowych, 
skomputeryzowana kompilacja list zamówień, skomputery-
zowane gromadzenie indeksów klientów, skomputeryzowa-
ne wyszukiwanie informacji handlowych, sporządzanie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
tworzenie list potencjalnych klientów, tworzenie rejestrów 
dotyczących eksporterów, tworzenie rejestrów dotyczących 
importerów, usługi komputerowego przetwarzania informa-
cji z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie aktami 
finansowymi, zdobywanie statystyk dotyczących działalno-
ści gospodarczej [dla osób trzecich], zestawianie katalogów 
biznesowych on-line, zestawienia statystyczne [dla działal-
ności gospodarczej lub celów handlowych], biznesowe usłu-
gi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie 
prowadzenia ich interesów, doradzanie przedsiębiorstwom 
przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, doradz-
two biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące finanso-
wania rozwoju, doradztwo biznesowe w dziedzinie trans-
portu i dostaw, doradztwo biznesowe w zakresie 
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dostarczania systemów zarządzania jakością, doradztwo biz-
nesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo 
biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu 
o umowę franczyzy, doradztwo dotyczące korporacyjnej 
struktury przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące zbywania 
firm, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradz-
two i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, doradz-
two i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością 
gospodarczą i marketingu, doradztwo w dziedzinie zarzą-
dzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo 
w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
rozwoju produktu, doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące zakładania przedstawicielstw handlowych 
zajmujących się sprzedażą samochodów, doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania 
produktów, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
związane z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie efek-
tywności biznesowej, doradztwo w zakresie fuzji przedsię-
biorstw, doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji 
i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie or-
ganizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, 
doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarzą-
dzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie przejęć (nabycia), doradztwo w zakresie przejęć 
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie wydajności przedsię-
biorstw, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowe-
go i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo 
w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzi-
nie technologii informacyjnej, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą w odniesieniu do przed-
siębiorstw produkcyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, doradztwo 
w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], 
doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie trans-
portu i dostaw, doradztwo związane z rozwojem wizerunku 
firmy, doradztwo związane z zarządzaniem, konsultacje do-
tyczące zarządzania korporacyjnego, konsultacje dotyczące 
zbyć w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje spe-
cjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zakładania przedsiębiorstw, konsultacje w dziedzinie wycen 
biznesowych, konsultacje w zakresie badań biznesowych, 
konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla firm, 
konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób 
indywidualnych, konsultacje w zakresie organizacji działalno-
ści gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, konsultacje 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar-
czą, w tym zarządzania personelem, konsultacje w zakresie 
planowania działalności gospodarczej, konsultacje w zakre-
sie technik sprzedaży i programów sprzedaży, konsultacje 
w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry kie-
rowniczej i przywódców, opracowywanie pomysłów dla 
ekonomii biznesu, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, pomoc i porady dotyczące orga-
nizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc, usłu-

gi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, po-
moc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc, usługi 
doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem bizneso-
wym, porady i informacje dotyczące zarządzania przedsię-
biorstwami, porady odnośnie handlu wymiennego, porady 
odnośnie prowadzenia firm w ramach franchisingu, porady 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji 
w zakresie zarządzania marketingowego, porady w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące przedstawicielstw han-
dlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, działają-
cych na zasadach franchisingu, porady, pytania i informacje 
dotyczące działalności gospodarczej, profesjonalne doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, pro-
fesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, udzielanie porad w zakresie metod i technik 
sprzedaży, usługi doradcze dotyczące działalności gospo-
darczej związane z prowadzeniem franszyz, usługi doradcze 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą i operacji 
z zakresu działalności gospodarczej, usługi doradcze doty-
czące zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze pu-
blicznym, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji 
importowo-eksportowych, usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi do-
radcze w zakresie administrowania przedsiębiorstwem, usłu-
gi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
użycia komputerów, usługi doradcze w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące wyboru komputerów, usługi dorad-
cze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wyko-
rzystania wynalazków, usługi doradcze w zakresie działalno-
ści gospodarczej związane z osiągnięciami firm, usługi 
doradcze w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządza-
nia przedsiębiorstwami, usługi doradcze w zakresie strategii 
w działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie za-
kładania przedsiębiorstw franchisingowych, usługi doradcze 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące 
przedsiębiorstw handlowych, usługi doradcze w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą dotyczące przedsię-
biorstw przemysłowych, świadczenie usług zarządzania 
działalnością gospodarczą na początku istnienia dla innych 
przedsiębiorstw, usługi doradcze w zakresie analizy bizneso-
wej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, 
usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem 
i prowadzeniem franczyz, usługi doradztwa w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące administrowania technologią 
informacyjną, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące franchisingu, usługi doradztwa w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji przed-
siębiorstw, usługi doradztwa w zakresie przygotowywania 
i przeprowadzania transakcji handlowych, usługi doradztwa 
w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem In-
ternetu, usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowa-
nia i wychodzenia z kryzysu, usługi konsultacyjne i doradcze 
w dziedzinie strategii biznesowej, usługi konsultacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące produkcji, usługi 
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce zarządzania kampaniami pozyskiwania funduszy, usługi 
konsultacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz cią-
głości działania, usługi w zakresie konsultacji dotyczącej 
handlu zagranicznego, usługi w zakresie sprawozdań ryn-
kowych, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą i jej organizacji, wsparcie w dziedzi-
nie organizacji przedsiębiorstwa, wsparcie w dziedzinie 
zarządzania przedsiębiorstwem, analizy i raporty statystycz-



70 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT26/2018

ne, automatyczne przetwarzanie danych, doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, gromadzenie danych, 
gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych 
w transmisjach elektronicznych, gromadzenie i systematyza-
cja pisemnych komunikatów i danych, gromadzenie i syste-
matyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, 
gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, 
kompilacja danych dla osób trzecich, kompilacja danych 
matematycznych, kompilacja danych statystycznych do za-
stosowania w badaniach naukowych, kompilacja danych 
statystycznych dotyczących badań medycznych, kompilacja 
i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz 
danych, kompilacja informacji i ich wprowadzanie do kom-
puterowych baz danych, kompilacja informacji statystycz-
nych, kompilacja zindeksowanych adresów, kompilowanie 
i systematyzowanie informacji w bankach danych, kompute-
rowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputero-
we zarządzanie plikami, opracowywanie katalogów [spisów] 
w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub In-
ternecie, opracowywanie katalogów, spisów w celu publi-
kacji w Internecie, opracowywanie statystyk w zakresie ko-
rzystania z opieki zdrowotnej, przetwarzanie danych, 
przetwarzanie danych dla firm, przetwarzanie danych 
w celu gromadzenia danych do celów działalności gospo-
darczej, przetwarzanie wyników badań dotyczących działal-
ności gospodarczej, skomputeryzowana kompilacja rejestrów 
kontroli spisu inwentarza, skomputeryzowana weryfikacja da-
nych, skomputeryzowane przetwarzanie danych, skompute-
ryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, statystycz-
ne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, tworzenie komputerowych baz danych, 
usługi administracyjne w zakresie rejestracji kart kredyto-
wych, usługi doradcze związane z elektronicznym przetwa-
rzaniem danych, usługi doradcze związane z przetwarza-
niem danych, usługi informacyjne w zakresie przetwarzania 
danych, usługi komputerowego przetwarzania informacji 
z zakresu działalności gospodarczej, usługi obejmujące reje-
strację danych statystycznych, usługi obejmujące transkryp-
cję danych statystycznych, usługi obejmujące tworzenie da-
nych statystycznych, usługi przetwarzania danych on-line, 
usługi przetwarzania danych w dziedzinie listy płac, usługi 
rejestracji kart kredytowych, usługi w zakresie wyszukiwania 
danych, usługi wprowadzania danych, usługi zarządzania ak-
tami, mianowicie indeksowanie dokumentów dla osób trze-
cich, usługi zarządzania danymi, weryfikacja przetwarzania 
danych, wprowadzanie i przetwarzanie danych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
zarządzanie dokumentacją biznesową, zarządzanie i kompi-
lacja komputerowych baz danych, zestawianie danych 
w komputerowych bazach danych, adresowanie kopert, ak-
tualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, archiwizacja dokumentów lub taśm magnetycznych 
[usługi biurowe], fakturowanie, fakturowanie w zakresie 
usług medycznych, fotokopiowanie, inwentaryzacja, kompu-
terowe sporządzanie listy płac, kontrola stanu zapasów 
w oparciu o bazy danych, kontrola zapasów magazynowych, 
kopiowanie akt [papier], kopiowanie dokumentów na rzecz 
osób trzecich, kopiowanie zapisów [papier], powielanie do-
kumentów, potwierdzanie umówionych spotkań dla osób 
trzecich, pomoc w sporządzaniu listy płac, odczytywanie 
wodomierzy do celów fakturowania, odczytywanie liczni-
ków mediów do celów fakturowania, odczyt mierników 
elektrycznych do celów wystawiania rachunków, odczyt licz-
ników gazu do celów wystawiania rachunków, obróbka tek-
stów i usługi maszynopisania, obróbka tekstów, maszynopi-

sanie, kserografia, powielanie dokumentów [usługi 
fotokopiowania dokumentów], powielanie rysunków, Propo-
sal of PPO not OK, keep OHIM’s translation, prowadzenie do-
kumentacji i rejestrów dotyczących chorób, na które zapada-
ją pacjenci, prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii 
medycznej, prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjo-
nalistów w dziedzinie technik medycznych, prowadzenie re-
jestru certyfikowanych techników w dziedzinie przestrzeni 
kosmicznej, prowadzenie rejestru informacji, prowadzenie 
rejestru pracowników [dla osób trzecich], prowadzenie reje-
stru profesjonalnych nauczycieli zawodowych, prowadzenie 
rejestrów [dla osób trzecich], prowadzenie rejestrów akty-
wów [dla osób trzecich], przepisywanie zapisów stenogra-
ficznych, przetwarzanie danych z listy płac [dla osób trze-
cich], przetwarzanie dokumentów rejestracji gwarancji 
na rzecz osób trzecich, przetwarzanie zapytań telefonicznych 
dotyczących reklamowanych towarów i usług, przygotowanie 
listy płac, przygotowanie spisów inwentarza, przygotowywa-
nie list adresowych, realizacja zadań stenograficznych na za-
mówienie, rejestracja i transkrypcja zapisanych wiadomości, 
rejestracja zwrotu kluczy, rozliczanie kosztów telefonicznych, 
rozpoczynanie rozmów telefonicznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowana edycja tekstów, skomputeryzowana 
kontrola spisu inwentarza, skomputeryzowane przygotowa-
nie spisu inwentarza, skomputeryzowane zarządzanie zapa-
sami, sortowanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek poczto-
wych, sporządzanie dokumentów, sporządzanie faktur, 
sporządzanie listy płac [dla osób trzecich], stenografia, trans-
krypcja danych, transkrypcja nagranych komunikatów, trans-
krypcja wiadomości, transkrypcja wiadomości [prace biuro-
we], udzielanie pomocy urzędniczej, usługi administracyjne 
w zakresie zarządzania sprawami na wokandzie, usługi biur 
w zakresie pisania na maszynie, usługi biurowe dotyczące 
przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi biurowe w zakre-
sie obsługi zapytań, usługi biurowe w zakresie organizowa-
nia spotkań, usługi doradcze w zakresie sporządzania listy 
płac, usługi elektronicznego zarządzania zapasami, usługi 
fakturowania dla przedsiębiorstw, usługi lokalizacji zapasów 
w oparciu o bazy danych, świadczenie usług sekretarskich 
podczas tworzenia firmy, usługi prowadzenia ewidencji 
udziałowców, usługi przypominania o spotkaniach [prace 
biurowe], usługi reprograficzne, usługi sekretarskie, usługi se-
kretarskie i biurowe, usługi sekretarskie w zakresie działalno-
ści gospodarczej, usługi sekretarskie świadczone w biurach 
firm, usługi stenograficzno-sekretarskie, usługi umawiania 
spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie administracji biu-
rowej [dla osób trzecich], usługi w zakresie powielania [ko-
piowania], usługi w zakresie przedstawienia weksli, usługi 
w zakresie transkrypcji telekonferencji, usługi zarządzania 
biurowego [dla osób trzecich], usługi związane z listami pre-
zentów, wkładanie materiałów drukowanych do kopert, wy-
stawianie rachunków, zapis informacji na kartach perforowa-
nych [funkcje biurowe], wynajem fotokopiarek, wynajem 
maszyn do pisania, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, wypożyczanie maszyn do pisania i kopiarek, 
agencje zatrudnienia, biura pośrednictwa pracy, dobór per-
sonelu [dla osób trzecich], dobór personelu za pomocą me-
tod psychotechnicznych, doradztwo i konsultacje dotyczące 
zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządza-
nia personelem, doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stano-
wisk, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk 
poprzez ocenianie stanowisk, doradztwo w zakresie plano-
wania kariery, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, 
doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, doradz-
two w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie 
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rekrutacji sekretarek do biur prawnych, doradztwo w zakre-
sie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządza-
nia personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zaso-
bów ludzkich, doradztwo w zakresie zatrudnienia, doradztwo 
w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, doradz-
two związane z wyborem kadry kierowniczej, dostarczanie 
informacji dotyczących rekrutacji pracowników, dostarcza-
nie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej, dostarczanie informacji na temat 
zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, dostarczanie informacji o zatrudnieniu, dostarczanie in-
formacji w zakresie rekrutacji pracowników, dostarczanie infor-
macji w zakresie usług relokacji pracowników, gromadzenie 
informacji na temat personelu, konsultacja dotycząca rekru-
tacji w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje doty-
czące wyboru personelu, konsultacje dotyczące zatrudnie-
nia w dziedzinie usług finansowych, konsultacje w zakresie 
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dzie-
dzinie zarządzania personelem, konsultacje w zakresie za-
trudnienia, leasing pracowniczy, ocena potrzeb personelu, 
oferowanie porad z zakresu rekrutacji absolwentów, ogłosze-
nia odnoszące się do rekrutacji personelu, opracowywanie 
CV dla osób trzecich, organizowanie i prowadzenie targów 
pracy, planowanie wykorzystania personelu, pomoc w za-
kresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, pomoc 
w zarządzaniu personelem, profesjonalne usługi w zakresie 
rekrutacji, przenoszenie personelu, przeprowadzanie pro-
gramów motywacyjnych dla pracowników, przeprowadza-
nie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodo-
wych, przeprowadzanie testów osobowości do celów 
rekrutacji, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu 
selekcji personelu, przeprowadzanie testów psychometrycz-
nych w celu doboru personelu, przeprowadzanie testów 
w celu określania umiejętności potrzebnych w pracy, prze-
słuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], przygoto-
wywanie CV na rzecz innych, rekrutacja dyrektorów dla spół-
ek powierniczych [firm maklerskich], rekrutacja naziemnego 
personelu linii lotniczych, rekrutacja personelu, rekrutacja 
personelu do pomocy w biurze, rekrutacja personelu infor-
matycznego, rekrutacja personelu linii lotniczych, rekrutacja 
personelu na czas nieokreślony, rekrutacja personelu tym-
czasowego, rekrutacja personelu wykonawczego, rekrutacja 
personelu wyższego szczebla kierowniczego, rekrutacja pra-
cowników wspomagających prace biurowe, rekrutacja tym-
czasowego personelu technicznego, rozpowszechnianie in-
formacji na temat rekrutacji absolwentów, spełnianie funkcji 
działu kadr dla osób trzecich, testowanie w celu określenia 
kompetencji zawodowych, usługi administracyjne w zakre-
sie relokacji personelu, usługi agencji pośrednictwa pracy 
dotyczące au pair, usługi agencji modelek i modeli związane 
z promocją sprzedaży, usługi agencji pośrednictwa pracy 
i rekrutacji pracowników, usługi agencji pośrednictwa pracy 
w odniesieniu do branży elektronicznej, usługi agencji po-
średnictwa pracy w zakresie zapewniania kadr do obsługi 
domów pokazowych, usługi agencji pośrednictwa pracy 
w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, usługi 
agencji w zakresie rekrutacji personelu, usługi biur pośred-
nictwa pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi komputera, 
usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwuję-
zycznego, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie perso-
nelu na stanowiska biurowe, usługi biur pośrednictwa pracy 
w zakresie pracy tymczasowej, usługi doradcze i konsultacyj-
ne w zakresie rekrutacji personelu, usługi doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, 
usługi doradcze pośrednictwa pracy, usługi doradztwa w za-
kresie obsadzania stanowisk, usługi dotyczące znalezienia 
pracy dla kadry pracowniczej, usługi informacyjne dotyczące 

stanowisk pracy i kariery zawodowej, usługi konsultacyjne 
i doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi konsul-
tacyjne w zakresie zatrudnienia dotyczące personelu zajmu-
jącego się przetwarzaniem danych, usługi konsultingowe 
związane z personelem, usługi nawiązywania kontaktów za-
wodowych, usługi rejestrowania pracowników, usługi plano-
wania kariery, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i mar-
ketingu, usługi w zakresie headhuntingu [łowców talentów], 
usługi w zakresie obsadzania stanowisk kierowniczych, usłu-
gi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla asystentów 
osobistych, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, 
usługi w zakresie programu pomocy dla zwalnianych pra-
cowników [zwolnienia monitorowane], usługi w zakresie 
przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji 
personelu], usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stano-
wisk pracy, usługi w zakresie relokacji pracowników, usługi 
w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, 
usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, 
usługi w zakresie zarządzania personelem reklamowym, 
usługi w zakresie zatrudniania sekretarek, usługi w zakresie 
znajdowania zatrudnienia dla stażystów, usługi wyszukiwa-
nia i wybierania kadry kierowniczej, usługi związane z perso-
nelem, wsparcie dla pracowników w sprawach z zakresu 
działalności gospodarczej, wybór kadr kierowniczych, za-
pewnianie agentów handlowych na umowę, zapewnianie 
przedstawicieli handlowych, zapewnianie tymczasowego 
biurowego personelu wsparcia, zapewnienie personelu ad-
ministracyjnego, zapewnienie personelu sprzedającego, za-
rządzanie personelem, zarządzanie personelem w celach 
reklamowych, zarządzanie personelem zajmującym się mar-
ketingiem, zarządzanie personelem zajmującym się sprzeda-
żą, zarządzanie zasobami ludzkimi, znajdowanie posady dla 
stałego personelu, znajdowanie zatrudnienia dla personelu, 
znajdowanie zatrudnienia dla personelu zajmującego się 
projektowaniem, administracja biznesowa w zakresie trans-
portu i dostaw, administracyjne zarządzanie przedsiębior-
stwami handlowymi, administrowanie dotyczące marketin-
gu, administrowanie dotyczące planowania działalności 
gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, 
administrowanie działalnością gospodarczą firm zagranicz-
nych, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie 
franchisingu, administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie sklepów detalicznych, administrowanie działalno-
ścią handlową w zakresie programów akcji pracowniczych, 
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, admini-
strowanie odnoszące się do metod sprzedaży, administro-
wanie programami wymiany kulturalnej i edukacyjnej, ad-
ministrowanie przedsiębiorstwem w zakresie metod 
statystycznych, administrowanie sprawami przedsiębior-
stwa, administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, 
agencje modelek, aktualizacja i utrzymywanie informacji 
w rejestrach, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, 
doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo-
wych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i zarzą-
dzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, 
doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadza-
nia nowych produktów na rynek, doradztwo w zakresie 
przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w za-
kresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, doradz-
two w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów 
i zysków, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji 
kontaktowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie 
dokumentacji transportowej osobom trzecim [usługi admi-
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nistracyjne], dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, ekspertyzy w zakresie wydolno-
ści przedsiębiorstw, impresariat w działalności artystycznej, 
informacje na temat metod sprzedaży, konsultacje dotyczą-
ce optymalizacji wyszukiwarek, monitorowanie poziomu 
sprzedaży dla osób trzecich, nabywanie przedsiębiorstw, 
nadzór nad działalnością gospodarczą, nadzór nad działalno-
ścią gospodarczą na rzecz osób trzecich, nadzór nad zarzą-
dzaniem działalnością gospodarczą, negocjowanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie transakcji han-
dlowych w zakresie działalności artystycznej, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administra-
cyjna firm na zlecenie, obsługiwanie centrali telefonicznych 
na rzecz innych, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, 
organizacja działalności gospodarczej, organizacja usług 
w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług 
recepcjonistów na rzecz osób trzecich, organizacja zarządza-
nia działalnością gospodarczą, organizowanie prezentacji 
osób w celach biznesowych, outsourcing [doradztwo bizne-
sowe], planowanie dotyczące zarządzania działalnością go-
spodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji 
i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, planowanie działalności 
gospodarczej, planowanie spotkań biznesowych, planowa-
nie strategiczne dla działalności gospodarczej, planowanie 
sukcesji w firmach, planowanie w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, pomoc biznesowa przy prowadzeniu 
przedsiębiorstw, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych 
w zarządzaniu ich interesami, pomoc dla przedsiębiorstw 
przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów, po-
moc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym 
w zakresie reklamy, pomoc przy prowadzeniu franszyz, po-
moc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisin-
gu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, pomoc w organizowaniu działalności 
gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, 
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca fran-
chisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej doty-
cząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, pomoc w za-
kresie planowania działalności gospodarczej, pomoc 
w zakresie zarządzania działalnością handlową, pomoc w za-
kresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlo-
wych, pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu bizne-
sowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarzą-
dzaniu korporacyjnym, pomoc w zarządzaniu na rzecz organi-
zacji przemysłowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi handlowymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
zarządzanymi na zasadach franchisingu, pomoc w zarządza-
niu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przed-
siębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych, 
pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw han-
dlowych, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, po-
moc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami 
handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlo-
wego, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, prowa-
dzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], prowadzenie 
przedsiębiorstw handlowych [dla osób trzecich], prowadze-
nie rejestrów firm, prowadzenie rejestrów firm [dla osób trze-
cich], przygotowywanie dokumentów związanych z działal-
nością gospodarczą, przygotowywanie opracowań projektów 
dotyczących tematyki działalności gospodarczej, przygoto-
wywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych na rzecz 
firm, przygotowywanie prezentacji do celów działalności 
gospodarczej, przygotowywanie rocznych zeznań podatko-
wych na rzecz przedsiębiorstw, rejestracja komunikatów pi-
semnych i danych, rejestracja pojazdów i przeniesienie tytu-

łu własności, skomputeryzowane zarządzanie biurem, 
skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą 
[na rzecz osób trzecich], sporządzanie raportów dotyczą-
cych projektów w zakresie działalności gospodarczej, spo-
rządzanie raportów ekonomicznych, telefoniczne udzielanie 
informacji [dla nieobecnych abonentów], tymczasowe za-
rządzanie przedsiębiorstwem, usługi administracyjne w za-
kresie kierowania na konsultacje do generalnych wykonaw-
ców budowlanych, usługi administrowania działalności 
gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi agen-
cyjne w zakresie organizowania prezentacji osób w celach 
biznesowych, usługi biur biznesowych, usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania 
działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zakresie zarzą-
dzania centrami obsługi telefonicznej, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne 
o działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie 
efektywności biznesowej, świadczenie pomocy w zakresie 
działalności gospodarczej, świadczenie usług administracyj-
nych dla instytucji akademickich w zakresie zapisów na kursy 
on-line, usługi inspekcji i unowocześniania procesów bizne-
sowych, usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu, 
usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, 
usługi on-line z zakresu nawiązywania kontaktów bizneso-
wych, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu 
działalności gospodarczej, usługi outsourcingu w zakresie 
zarządzania relacjami z klientami, usługi pośrednictwa 
w handlu, usługi pośrednictwa w interesach, usługi przedsta-
wicielstw handlowych, usługi szacowania ryzyka w działal-
ności gospodarczej, usługi w zakresie Business Intelligence 
[analityki biznesowej], usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzeda-
ży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie 
czynności biurowych, usługi w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, 
usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakła-
dania przedsiębiorstw, usługi w zakresie ekspertyzy doty-
czącej działalności gospodarczej, usługi w zakresie fuzji 
przedsiębiorstw, usługi w zakresie inspekcji działalności go-
spodarczej, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów 
między przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakre-
sie odbierania telefonów [dla osób trzecich], usługi świad-
czone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowa-
dzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub 
w zarządzaniu nimi, usługi w zakresie odbierania telefonów 
i przekazywania wiadomości, usługi w zakresie planowania 
i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi w zakre-
sie powitań telefonicznych świadczone na rzecz osób trze-
cich, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakre-
sie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu 
rynkowego, usługi w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi 
w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodar-
czej, usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju 
przedsiębiorstw, usługi zarządzania działalnością gospodar-
czą dotyczące handlu elektronicznego, usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisin-
gu, wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami go-
spodarczymi, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, wsparcie 
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi lub handlowymi, wsparcie w dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwem i planowania, zarządzanie biurami dzia-
łalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
biznesowe centrami konferencyjnymi, zarządzanie bizneso-
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we w dziedzinie transportu i dostaw, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie firm handlowych i firm usługowych, zarządzanie 
działalnością handlową, zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarzą-
dzanie planami dotyczącymi preferowanych dostawców, 
zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie procesami 
biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie pro-
jektami z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie 
przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób trzecich, 
zarządzanie przedsiębiorstwami, w tym doradztwo w spra-
wach demograficznych, zarządzanie w działalności gospo-
darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 
analiza trendów marketingowych, doradztwo biznesowe 
w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczą-
ce reklamy, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradz-
two marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, 
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjali-
styczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie 
analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów 
świadczone za pomocą danych sensorycznych, jakościo-
wych i ilościowych, doradztwo w zakresie analizy zachowań 
zakupowych konsumentów, doradztwo w zakresie demo-
grafii do celów marketingowych, doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo 
w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu 
biznesowego, doradztwo w zakresie marketingu produktów 
chemicznych, doradztwo w zakresie segmentacji rynku, do-
radztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradz-
two w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, doradz-
two w zakresie wprowadzania do obrotu produktów 
chemicznych, doradztwo w zakresie zarządzania marketin-
gowego, dostarczanie informacji i świadczenie usług do-
radczych w zakresie handlu elektronicznego, konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, 
konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, 
konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych 
na rzecz firm, organizacja promocji przy użyciu mediów au-
diowizualnych, pomoc w zakresie marketingu, porady w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w za-
kresie zarządzania marketingowego, promocja towarów 
i usług poprzez sponsorowanie, usługi doradcze dotyczące 
promocji sprzedaży, usługi doradcze dotyczące reklamy, pro-
mocji i marketingu, usługi doradcze odnoszące się do akcji 
promocyjnych, usługi doradcze w zakresie marketingu afilia-
cyjnego, usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzo-
biorców, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania 
funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwania fun-
duszy, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi 
konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usłu-
gi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, 
usługi reklamowe mające na celu zwiększanie świadomości 
społecznej na temat zespołu nerczycowego i ogniskowego 
segmentalnego szkliwienia kłębuszków [FSGS], usługi rekla-
mowe w zakresie odzieży, wsparcie w dziedzinie promocji 
biznesu, świadczenie doradczych usług marketingowych dla 
producentów, bezpośrednia reklama pocztowa, dystrybucja 
drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem 
poczty, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, pró-
bek], dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja 
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności 
do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub 

poza nim, dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocz-
tową, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystry-
bucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja pocztowych 
przesyłek reklamowych i dodatków reklamowych dołączo-
nych do zwykłych wydań, dystrybucja produktów do celów 
reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamo-
wych, dystrybucja prospektów i próbek, dystrybucja pro-
spektów i próbek do celów reklamowych, dystrybucja 
reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów re-
klamowych, dystrybucja ulotek reklamowych, dystrybucja 
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, kol-
portaż próbek, organizowanie dystrybucji próbek reklamo-
wych, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dys-
trybucję kuponów, promowanie sprzedaży towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych 
i konkursy promocyjne, promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, przygotowy-
wanie dystrybucji próbek reklamowych w odpowiedzi 
na zapytania telefoniczne, przygotowywanie dystrybucji 
ulotek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefo-
niczne, reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów 
drukowanych], rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych przez pocztę, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych w Internecie, rozpowszechnianie materiałów 
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnia-
nie reklam, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, roz-
powszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci 
komunikacyjnej on-line w Internecie, rozpowszechnianie re-
klam na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpowszechnia-
nie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam 
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, 
rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, usługi dys-
trybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów 
za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych 
klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, usługi rekla-
mowe w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ra-
mach korespondencji masowej, usługi rozpowszechniania 
materiałów reklamowych, dostarczanie powierzchni rekla-
mowych w globalnej sieci komputerowej, organizowanie 
przestrzeni reklamowej w gazetach, udostępnianie i wyna-
jem powierzchni reklamowej, udostępnianie i wynajem 
przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie miejsca 
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, udostępnianie prze-
strzeni reklamowej w mediach elektronicznych, udostęp-
nianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków 
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, 
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem billbo-
ardów reklamowych, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajem czasu na emisję 
reklam w kinach, wynajem powierzchni reklamowej i mate-
riałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej 
w broszurach, wynajem powierzchni reklamowej w mieniu 
należącym do kolei, wynajem powierzchni reklamowej 
w pociągach, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wy-
najem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem prze-
strzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń 
o pracę, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożycza-
nie billboardów cyfrowych, zapewnianie przestrzeni rekla-
mowej w czasopismach, gazetach i magazynach, świadcze-
nie usług w zakresie reklamy komputerowej, organizacja 
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organi-
zacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw 
kwiatów i roślin do celów handlowych lub reklamowych, or-
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ganizacja wystaw w celach reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, orga-
nizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamo-
wych, organizowanie i prowadzenie targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie 
wystaw handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw 
i pokazów handlowych, organizowanie i prowadzenie wy-
staw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, orga-
nizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, or-
ganizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, 
organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, 
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie 
pokazów mody w celach handlowych, organizowanie tar-
gów handlowych, organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, organizowanie wystaw i imprez 
do celów handlowych lub reklamowych, organizowanie wy-
staw i targów w celach handlowych i reklamowych, plano-
wanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezen-
tacji w celach gospodarczych i reklamowych, promocja 
targów do celów handlowych, promowanie i przeprowadza-
nie targów handlowych, prowadzenie pokazów handlo-
wych, prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospo-
darczej, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, 
prowadzenie wystaw w celach reklamowych, prowadzenie 
wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych on-line, 
prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów 
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych 
i reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach rekla-
mowych, przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, 
przygotowywanie wystaw w celach handlowych, usługi 
w zakresie zarządzania targami, wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, administrowanie programami lojal-
ności konsumenta, administrowanie programami lojalno-
ściowymi i motywacyjnymi, administrowanie programów 
lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, admni-
strowanie programami dla osób często podróżujących dro-
gą powietrzną, doradztwo organizacyjne dotyczące progra-
mów lojalnościowych dla klientów, marketing towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, obsługa 
programów lojalnościowych, organizacja, prowadzenie 
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów 
i programów motywacyjnych, organizowanie i zarządzanie 
programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospo-
darczej i programami lojalnościowymi, organizowanie kon-
sumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, 
organizowanie programów lojalnościowych do celów han-
dlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, 
obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie programów moty-
wacyjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie 
programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, 
przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych 
planów motywacyjnych, promowanie sprzedaży dla osób 
trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administro-
wanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, promo-
wanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez 
przyznawanie punktów premiowych za używanie kart kre-
dytowych, usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościo-
wych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem progra-
mów lojalnościowych dla klientów, promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez administrowanie sprzedażo-
wych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znacz-
kami do wymiany, usługi klubów klienta dla celów handlo-
wych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi programów 
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, zarządzanie hotelowymi programami moty-
wacyjnymi osób trzecich, zarządzanie programami lojalności 

klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, 
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi 
lub promocyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowy-
mi, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz pro-
mowania sprzedaży, zarządzanie programami motywacyj-
nymi na rzecz sprzedaży i promocji, zarządzanie programem 
rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania ob-
niżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart 
członkowskich, zarządzanie relacjami z klientami, badania 
w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie pu-
blic relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi w zakresie public relations, prowadzenie badań 
w dziedzinie public relations, usługi lobbingu handlowego, 
organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organiza-
cja wystaw do celów reklamowych, pokaz handlowy [dla 
osób trzecich], pokazy sprzętu fotograficznego [do celów 
reklamowych], pokazy towarów, pokazy towarów do celów 
promocyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych 
telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów 
i usług, prezentowanie produktów finansowych w mediach 
komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych 
w celach reklamowych, usługi dekorowania wystaw w ce-
lach reklamowych, usługi reklamowe za pośrednictwem re-
klamy na balonach, usługi w zakresie dekoracji okien i aran-
żacji wystaw, usługi w zakresie organizowania pokazów 
towarów handlowych, usługi w zakresie pokazów towarów, 
usługi prezentowania produktów na wystawach sklepowych 
przez modelki lub modeli, administrowanie programami 
motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów 
i usług dla osób trzecich, agencje reklamowe, aktualizowanie 
informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, ba-
danie rynku, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, 
doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodar-
czą i marketingu, dostarczanie biznesowych informacji mar-
ketingowych, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie prze-
wodników reklamowych do przeszukiwania konsultowa-
nych on-line, działalność reklamowa, w szczególności 
w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elektro-
niczne publikowanie druków w celach reklamowych, groma-
dzenie informacji związanych z reklamą, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, in-
formacja marketingowa, kampanie marketingowe, kompila-
cja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompila-
cja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako 
strony internetowe, kompilacja, produkcja i rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, kompilacja reklam, marketing 
afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing dotyczący pro-
mocji, marketing finansowy, marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing interne-
towy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marke-
ting towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunko-
wany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
negocjowanie kontraktów reklamowych, oceny szacunkowe 
do celów marketingowych, oferowanie próbek produktów, 
ogłoszenia drobne, opracowywanie i realizacja planów i kon-
cepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie i wdraża-
nie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywa-
nie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii 
i pomysłów marketingowych, optymalizacja dla wyszukiwa-
rek internetowych, optymalizacja stron internetowych, opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, or-
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ganizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowa-
nie działań reklamowych w kinach, organizowanie i prowa-
dzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz 
osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach 
promocyjnych, organizowanie targów handlowych w celach 
reklamowych, organizowanie targów i wystaw, pisanie sce-
nariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamo-
wych do celów reklamowych i promocyjnych, planowanie 
strategii marketingowych, pomoc dotycząca zarządzania 
przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc 
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzo-
wego, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ca tożsamości korporacyjnej, pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zarzą-
dzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, po-
szukiwania w zakresie patronatu, pośrednictwo w zakresie 
reklamy, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Interne-
cie, produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja 
reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja materiałów re-
klamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, 
produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, 
produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja 
programów typu telezakupy, produkcja promocyjnych kaset 
wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, produkcja 
reklam radiowych, produkcja reklam kinowych, produkcja 
reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych ma-
teriałów reklamowych, projektowanie badań marketingo-
wych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie 
logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
projektowanie ulotek reklamowych, promocja on-line sieci 
komputerowych i stron internetowych, promocja sprzedaży, 
promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, promocje sprzedaży w punkcie 
sprzedaży, na rzecz innych, promocyjne usługi handlowe, 
promowanie działalności gospodarczej, promowanie dzieł 
sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio on-line 
za pośrednictwem strony internetowej, promowanie [rekla-
ma] działalności gospodarczej, promowanie muzyki innych 
poprzez dostarczanie portfolio on-line za pośrednictwem 
witryn internetowych, promowanie projektów innych osób 
poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem 
strony internetowej, promowanie sprzedaży dla osób trze-
cich za pośrednictwem programów znaczków handlowych, 
promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizual-
nych, promowanie sprzedaży towarów i usług innych pod-
miotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promo-
wanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez 
przygotowywanie reklam, promowanie towarów i usług in-
nych podmiotów za pośrednictwem programów kart raba-
towych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promo-
wanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie 
łączenia towarów i usług sponsorów z programami promo-
cyjnymi, promowanie towarów i usług osób trzecich po-
przez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z za-
wodami sportowymi, promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez preferowany przez klienta program, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże 
reklamowe, promowanie towarów i usług osób trzecich 
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie to-
warów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci 
komputerowych, promowanie towarów i usług osób trze-

cich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, 
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem reklam na stronach internetowych, promowanie wy-
darzeń specjalnych, promowanie usług ubezpieczeniowych 
w imieniu osób trzecich, promowanie usług finansowych 
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, przygotowywa-
nie planów marketingowych, przygotowywanie materiałów 
reklamowych, przygotowywanie materiałów promocyjnych 
i merchandisingowych dla osób trzecich, przygotowywanie 
list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamo-
wych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty 
[inne niż sprzedaż], przygotowywanie kampanii reklamo-
wych, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrz-
nych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszcza-
nie reklam na rzecz osób trzecich, przygotowywanie 
i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie handlowych tek-
stów reklamowych, przygotowywanie dokumentów rekla-
mowych, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji 
do użytku w reklamie, publikowanie materiałów i tekstów 
reklamowych, publikowanie literatury reklamowej, publiko-
wanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicz-
nej, publikowanie druków do celów reklamowych, przygoto-
wywanie ulotek reklamowych, przygotowywanie reklam 
na zamówienie dla osób trzecich, przygotowywanie reklam 
prasowych, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, 
przygotowywanie reklam, przygotowywanie publikacji re-
klamowych, przygotowywanie prezentacji w celach rekla-
mowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, 
publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie tek-
stów reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama 
bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych stron in-
ternetowych, reklama i marketing, reklama na billboardach 
elektronicznych, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów re-
klamowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, reklama promocyjna projektów badaw-
czych, reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficz-
nych, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i ko-
mercyjnych, reklama, w tym promowanie produktów i usług 
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami 
i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wy-
darzeniami sportowymi, reklama związana z transportem 
i dostawą, reklama zewnętrzna, reklama za pośrednictwem 
sieci telefonii komórkowej, reklama za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama 
w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, reklama w czasopismach, re-
klama w Internecie dla osób trzecich, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, reklama towarów i usług sprzedawców on-line 
za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, 
reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu, reklamowanie towarów innych sprzedawców, 
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie 
towarów tych sprzedawców, reklamowanie usług innych do-
stawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i po-
równanie usług tych dostawców, reklamy on-line, reklamy 
radiowe, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy telewizyjne, 
reprodukcja materiału reklamowego, rozwój kampanii pro-
mocyjnych dla przedsiębiorstw, skomputeryzowana promo-
cja działalności gospodarczej, telemarketing, testowanie 
marki, tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie on-line przewodników reklamowych zawierają-
cych towary i usługi osób trzecich prowadzących handel on-
-line w Internecie, udostępnianie raportów marketingowych, 
udzielanie informacji związanych z reklamą, umieszczanie 
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reklam, usługi agencji marketingowych, usługi dopasowy-
wania w ramach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawią-
zywanie kontaktów między reklamodawcami a właściciela-
mi stron internetowych, usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi 
konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi 
marketingowe, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, 
usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, usługi marke-
tingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfro-
wych, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprze-
daży], usługi merchandisingu, usługi modelek i modeli 
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi ogło-
szeniowe do celów reklamowych, usługi planowania w za-
kresie reklamy, usługi promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
teleksu, usługi promocji działalności gospodarczej świadczo-
ne za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi pro-
mocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi 
promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizu-
alnych, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do ce-
lów promocyjnych, usługi reklamowe dotyczące baz danych, 
usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe doty-
czące hoteli, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finanso-
wych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku oso-
bistego, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, 
usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe 
i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczą-
ce ich konsultacje, usługi reklamowe i promocyjne przy wy-
korzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe mające 
na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi rekla-
mowe na rzecz innych, usługi reklamowe obejmujące pro-
mowanie działań zwiększających świadomość społeczeń-
stwa w zakresie chorób, usługi reklamowe służące tworzeniu 
tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamo-
we ukierunkowane na promowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw 
środowiskowych, usługi reklamowe w celu zwiększania świa-
domości społecznej w zakresie opieki społecznej, usługi re-
klamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje 
reklamowe, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, 
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecz-
nej w zakresie kwestii społecznych, usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw śro-
dowiskowych, usługi reklamowe w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące franchisingu, usługi reklamowe w za-
kresie komercjalizacji nowych produktów, usługi reklamowe 
w zakresie produktów do obrazowania in vivo, usługi rekla-
mowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe 
w zakresie urządzeń do obrazowania in vivo, usługi reklamo-
we za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe za po-
średnictwem bazy danych, usługi reklamowe za pośrednic-
twem podwójnych tablic reklamowych noszonych przez 
człowieka, usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu 
na ekranach telewizyjnych, usługi reklamowe związane 
z pracami publicznymi, usługi reklamowe, w szczególności 
w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe, w tym re-
klama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe związa-
ne z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamo-
we związane z produktami farmaceutycznymi i produktami 

do obrazowania in-vivo, usługi reklamy graficznej, usługi re-
klamy prasowej, usługi reklamowe związane z rekrutacją per-
sonelu, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi 
w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie 
marketingu produktów, usługi w zakresie oceny marki, usługi 
w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie opraco-
wania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie 
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu 
i innych mediów, usługi w zakresie promocji, usługi w zakre-
sie promocji sprzedaży, mianowicie gromadzenie rozma-
itych dostawców usług telekomunikacyjnych w celu umożli-
wienia innym wygodnego oglądania i zakupu tych usług, 
usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, 
usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie 
tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki, 
usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usłu-
gi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu 
w mediach], usługi wprowadzania produktów na rynek, usłu-
gi zarządzania społecznością on-line, usługi związane z pu-
bliczną prezentacją produktów, wprowadzanie na rynek no-
wych produktów, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji 
produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 
wydawanie ulotek reklamowych, wynajem tablic do celów 
reklamowych, wynajmowanie wszelkich materiałów promo-
cyjnych i służących do prezentacji marketingowych, wypo-
życzanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk 
handlowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, za-
mieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, zapewnianie mode-
lek i modeli do reklamy, zarządzanie promocją sławnych 
osób, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, za-
wieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób 
trzecich, aukcje telefoniczne i telewizyjne, organizacja i prze-
prowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem 
komputera i sieci telekomunikacyjnych, organizacja i prze-
prowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem 
telefonów komórkowych, organizacja i przeprowadzanie 
aukcji nieruchomości, organizacja i przeprowadzanie aukcji 
za pośrednictwem telefonu, organizacja i przeprowadzanie 
aukcji za pośrednictwem telewizji, organizowanie aukcji, or-
ganizowanie aukcji internetowych, organizowanie i prowa-
dzenie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za po-
średnictwem Internetu, prowadzenie aukcji za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, przeprowadzanie interaktyw-
nych aukcji wirtualnych, przeprowadzanie sprzedaży aukcyj-
nej, usługi aukcji i aukcji odwrotnych, usługi aukcji on-line dla 
osób trzecich, usługi aukcyjne on-line, usługi aukcyjne on-li-
ne za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne świadczone 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi handlo-
we on-line, w ramach których sprzedający wystawiają pro-
dukty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem 
Internetu, usługi w zakresie licytacji świadczone w Interne-
cie, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogra-
mowania komputerowego, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu 
detalicznego w związku ze smartfonami, usługi handlu deta-
licznego związane z komputerami, które można nosić na so-
bie, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi 
publikacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzedażą kodowanych kart przedpłaconych 
[dla osób trzecich], usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzętem audiowizualnym, usługi handlu detalicznego 
on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobra-
nia, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowe-
go sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi 
handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania kom-
puterowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
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do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, wynajem 
automatów sprzedających na karty, wynajem automatów 
sprzedających na monety, abonowanie dostępu do serwisu 
telekomunikacyjnych baz danych, administrowanie i organi-
zacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie prenu-
meratą gazet [dla osób trzecich], administrowanie sprzedażą, 
doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie pro-
ponowanych ofert w przetargach, gromadzenie, na rzecz 
innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu 
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupo-
wania tych usług, gromadzenie, na rzecz innych osób, róż-
nych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klien-
tom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
[punkty informacji konsumenckiej], handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicz-
nego, informacje na temat metod sprzedaży, konsultacje 
w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, naby-
wanie towarów i usług dla innych firm, nabywanie towarów 
w imieniu innych przedsiębiorstw, negocjowanie i rozlicza-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za po-
średnictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie 
umów kupna i sprzedaży towarów, notowania cenowe towa-
rów lub usług, organizacja i przeprowadzanie pchlich tar-
gów, organizacja subskrypcji do czasopism w formacie 
elektronicznym, organizacja subskrypcji kanału telewizji, 
organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, organiza-
cja subskrypcji pakietów informacyjnych, organizacja sub-
skrypcji pakietów medialnych, organizacja subskrypcji usług 
internetowych, organizacja subskrypcji usług telefonicznych, 
organizowanie zakupów zbiorowych, porównywanie usług 
finansowych on-line, porównywarki cen zakwaterowania, 
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, 
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produk-
tów, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodar-
czych, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towa-
rów, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie 
umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, 
pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia 
usług, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna 
i sprzedaży towarów, pozyskiwanie umów na rzecz osób 
trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie 
umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, pośrednictwo 
w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub 
komputerowych [Internet], pośrednictwo w zakresie transak-
cji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawie-
raniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, po-
średniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzeda-
ży i zakupu towarów, prenumeraty dzienników elektronicz-
nych, prenumerowanie gazet, procedury administracyjne 
związane z roszczeniami gwarancyjnymi, procedury admini-
stracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośred-
nictwem komputera, procedury administracyjne związane 
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub 
komputera, produkcja programów typu telezakupy, przygo-
towywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, 
reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klien-
tom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostaw-
ców, rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, skom-
puteryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, 

skomputeryzowane zamówienia towarów, subskrypcje pa-
kietów mediów informacyjnych, świadczenie usług porów-
nania cen on-line, telemarketing, udostępnianie informacji 
dotyczących produktów konsumenckich w zakresie opro-
gramowania, udostępnianie informacji o produktach konsu-
menckich, udostępnianie informacji o produktach konsu-
menckich dotyczących laptopów, udostępnianie porad 
dotyczących produktów konsumenckich w zakresie lapto-
pów, udostępnianie porad dotyczących produktów konsu-
menckich w zakresie oprogramowania, udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie porad dla 
konsumentów o produktach, usługi administracyjne w za-
kresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, usłu-
gi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów na kon-
sultacje, usługi administracyjne w zakresie programów 
przekazywania udziałów pracownikom, usługi administra-
cyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, 
usługi agencji eksportowych, usługi agencji importowo-eks-
portowych, usługi agencji importowych, usługi agencji zaku-
pu, usługi automatycznego zamawiania ponownego 
na rzecz firm, usługi biurowe dotyczące przyjmowania za-
mówień sprzedaży, usługi doradcze dotyczące zakupu towa-
rów na rzecz osób trzecich, usługi doradcze dotyczące zaku-
pu towarów w imieniu firm, usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, usługi do-
radcze odnoszące się do zamawiania materiałów piśmien-
nych, usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie in-
formacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi impor-
towo-eksportowe, usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
taryf, usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsię-
biorstw, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów 
i usług, usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz 
osób trzecich, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące 
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywat-
nych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usłu-
gi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi pośrednic-
twa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla 
osób trzecich, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu cza-
su reklamowego i powierzchni reklamowych, usługi pośred-
nictwa związane z reklamowaniem, usługi prenumeraty ga-
zet, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi 
składania zamówień hurtowych, usługi w zakresie analizy 
cen, usługi w zakresie administrowania działalnością gospo-
darczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, usługi w zakresie kupna, usługi w za-
kresie nabywania bonów na rzecz innych, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie nabywania wypo-
sażenia biurowego świadczone osobom trzecim, usługi 
w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie promocji 
eksportu, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trze-
cich, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi w zakresie 
zamówień on-line w dziedzinie restauracji oferujących posił-
ki na wynos oraz z dostawą na miejsce, usługi zarządzania 
sprzedażą, usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji 
zaopatrzenia towarów na rzecz innych, zaopatrzenie osób 
trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych 
przedsiębiorców], zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie ad-
ministracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług 
świadczonych przez firmy wysyłkowe, zarządzanie handlo-
we w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób 
trzecich, zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysło-
wych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały 



78 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT26/2018

biurowe, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, załatwia-
nie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, 
42 analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, 
analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, analiza 
opracowywania produktu, analiza projektu produktu, audyt 
jakości, badanie jakości produktów, badanie produktów spa-
wanych w celu określenia struktury, badanie produktów spa-
wanych w celu określenia trwałości, badanie produktów spa-
wanych w celu określenia właściwości, certyfikacja [kontrola 
jakości], certyfikacja usług edukacyjnych, doradztwo tech-
niczne dotyczące testowania, doradztwo w zakresie zapew-
niania jakości, inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, 
kontrola i testowanie jakości, kontrola jakości, kontrola jakości 
dla osób trzecich, nadzór i inspekcja techniczna, monitoro-
wanie procesu w celu zapewnienia jakości, ocena jakości, 
ocena jakości produktów, ocena opracowywania produktu, 
ocena projektu produktu, ocena ryzyka naukowego, ocena 
wydajności przetwarzania danych w oparciu o test wzorco-
wy, ocena wydajności systemów komputerowych w oparciu 
o test wzorcowy, opracowywanie metod pomiarowych i te-
stujących, opracowywanie metod testowych, projektowanie 
i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie 
w zakresie opracowywania nowych produktów, przegląd 
urządzeń, przeprowadzanie testów kontroli jakości, przepro-
wadzanie testów przemysłowych, testowanie bezpieczeń-
stwa produktów, testowanie, analizowanie i monitorowanie 
sygnałów telekomunikacyjnych, testowanie, analiza i ocena 
usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, analiza 
i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, testo-
wanie komputerów, testowanie naukowe wspomagane 
komputerowo, testowanie nowych produktów, testowanie 
produktów, testowanie programów komputerowych, testo-
wanie produktów w ramach kontroli jakości, testowanie 
przemysłowe wspomagane komputerowo, testowanie 
sprzętu podnoszącego pod kątem bezpieczeństwa, testo-
wanie systemów elektronicznego przetwarzania danych, te-
sty inżynieryjne, usługi badawczo-rozwojowe, usługi certyfi-
kacji danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, 
usługi certyfikacji wiadomości przekazywanych drogą tele-
komunikacyjną, usługi doradcze w zakresie testowania pro-
duktów, usługi testowania obciążenia stron internetowych, 
usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do prze-
syłania danych, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi 
w zakresie testów naukowych, usługi zapewnienia jakości, 
znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu kom-
puterowym dla osób trzecich [debugowanie], inżynieria tele-
komunikacyjna, dostarczanie raportów inżynieryjnych, pro-
wadzenie badań inżynierskich, usługi inżynieryjne w zakresie 
komputerów, usługi inżynieryjne w zakresie diagnostyki 
układów scalonych, usługi inżynieryjne dotyczące technolo-
gii informacyjnej, usługi inżynieryjne dotyczące technologii 
przetwarzania danych, usługi inżynieryjne dla osób trzecich, 
usługi inżynieryjne dotyczące przetwarzania danych, usługi 
zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi konsultacyjne 
w zakresie technologii, analizy wykonalności projektu, bada-
nia dotyczące projektowania, badania w zakresie projekto-
wania komputerów, doradztwo techniczne związane z pro-
jektowaniem, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura 
i miejsca pracy, doradztwo w projektowaniu stron interneto-
wych, doradztwo w zakresie projektowania stron interneto-
wych, doradztwo w zakresie projektowania sprzętu kompu-
terowego, doradztwo w zakresie opracowywania produktów, 
doradztwo w zakresie projektów technologicznych, dostar-
czanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicz-
nego za pośrednictwem strony internetowej, oceny tech-

niczne związane z projektowaniem, opracowywanie 
i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, opra-
cowywanie produktów, opracowywanie produktów dla 
osób trzecich, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja 
stron głównych, opracowywanie urządzeń diagnostycznych, 
opracowywanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, pla-
nowanie projektu, prace badawczo-rozwojowe w zakresie 
produktów, projektowanie elektronicznych formatów płyt 
cd do komputerowych baz danych, projektowanie broszur, 
projektowanie audiowizualnych prac twórczych, projekto-
wanie i rozwój sprzętu komputerowego, projektowanie 
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Inter-
necie, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia 
stron WWW, projektowanie i opracowywanie systemów 
bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie 
i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opra-
cowywanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie 
i opracowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie pro-
duktów multimedialnych, projektowanie i opracowywanie 
nowych technologii na rzecz osób trzecich, projektowanie 
i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i opra-
cowywanie metod do testów i analiz, projektowanie i opra-
cowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, projekto-
wanie i opracowywanie baz danych, projektowanie grafiki 
i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, projektowa-
nie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, projekto-
wanie graficzne ilustracji, projektowanie graficzne, projekto-
wanie komputerowych stron internetowych, projektowanie 
komputerowych baz danych, projektowanie i wdrażanie sie-
ciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, projek-
towanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trze-
cich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, projektowanie i tworzenie witryn interneto-
wych dla osób trzecich, projektowanie nazw firmowych, 
projektowanie nowych produktów, projektowanie sprzętu 
komputerowego dla przemysłu wytwórczego, projektowa-
nie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści 
multimedialnych, projektowanie sprzętu komputerowego, 
projektowanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści 
multimedialnych, projektowanie sprzętu do magazynowania 
i przywoływania danych multimedialnych, projektowanie 
sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych 
z i na inne protokoły, projektowanie sprzętu do automatyza-
cji biura, projektowanie specyfikacji komputerowych, projek-
towanie stron głównych, projektowanie stron domowych 
i stron internetowych, projektowanie stron internetowych 
w celach reklamowych, projektowanie stron głównych i wi-
tryn internetowych, projektowanie systemów elektronicz-
nych, projektowanie systemów komputerowych, udostęp-
nianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie 
aranżacji wnętrz, tworzenie i projektowanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, tworzenie i uaktualnianie stron 
głównych do sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzy-
mywanie stron komputerowych (stron internetowych) 
na rzecz osób trzecich, tworzenie platform internetowych 
do handlu elektronicznego, tworzenie stron elektronicz-
nych, tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, 
tworzenie witryn internetowych, tworzenie stron głównych 
dla osób trzecich, sporządzanie raportów dotyczących pro-
jektowania, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania 
produktów, usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne 
wspomagane komputerowo, usługi projektowania dotyczą-
ce znaków, usługi projektowania systemów przetwarzania 
danych, usługi projektowania systemów do wyświetlania 
w celach promocyjnych, usługi projektowania narzędzi 
do przetwarzania danych, usługi projektowania narzędzi te-
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stowych do przetwarzania danych, usługi projektowania 
obiektów biznesowych, usługi projektowania technicznego 
wspomaganego komputerowo, usługi projektowe związane 
z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów 
do przetwarzania informacji, usługi projektowania w zakresie 
tworzenia sieci, usługi projektowania w zakresie procesorów 
danych, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi w za-
kresie tworzenia witryn internetowych, usługi w zakresie 
wspomaganego komputerem projektowania i rysunku tech-
nicznego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem 
projektowania technicznego, wspomagane komputerowo 
projektowanie form, wspomagane komputerowo projekto-
wanie grafiki wideo, wypożyczanie sprzętu do projektowa-
nia, badania i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowe-
go, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputero-
wych, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplika-
cji komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie 
sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo 
i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo 
techniczne dotyczące obsługi komputerów, doradztwo 
techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo techniczne związane 
z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo technicz-
ne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowa-
nia komputerowego, doradztwo w dziedzinie analizy syste-
mów komputerowych, doradztwo w dziedzinie integracji 
systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie opro-
gramowania zabezpieczającego, doradztwo w sprawach 
komputerów, doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo związane z aktualizacją oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo związane z kon-
serwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo 
związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, do-
radztwo związane z oprogramowaniem do systemów ko-
munikacyjnych, doradztwo związane z tworzeniem stron 
głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednic-
twem strony internetowej, dostarczanie raportów z zakresu 
informatyki, dostarczanie specjalistycznych raportów w za-
kresie informatyki, kompilacja informacji związanych z syste-
mami informacyjnymi, kompilacja informacji związanych 
z technologią informacyjną, komputerowe badania wyko-
nalności, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, 
opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie sprzę-
tu i oprogramowania komputerowego, pomoc w zakresie 
technologii informacyjnej, porady techniczne związane 
z komputerami, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, profesjonalne usługi doradcze 
dotyczące komputerów, profesjonalne usługi doradcze w za-
kresie sprzętu komputerowego, przeprowadzanie studiów 
wykonalności w zakresie komputerowych systemów infor-
macyjnych, przeprowadzanie studiów wykonalności w za-
kresie sprzętu komputerowego, sporządzanie raportów do-
tyczących komputerów, studia wykonalności w zakresie 
komputerów, udzielanie informacji na temat komputerów, 
udzielanie informacji technicznych w zakresie komputerów, 
udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, 
udzielanie porad technicznych związanych z komputerami, 
udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem 
i oprogramowaniem komputerowym, usługi doradcze doty-
czące analizy systemów komputerowych, usługi doradcze 
dotyczące komputerowych systemów informacyjnych, usłu-
gi doradcze dotyczące wypożyczania komputerów lub 
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze eksper-
tów w zakresie sieci informatycznych, usługi doradcze i infor-
macyjne dotyczące programowania komputerów, usługi 

doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruk-
tury technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyj-
ne w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze 
i informacyjne związane z projektowaniem oprogramowa-
nia komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z integracją systemów komputerowych, usługi doradcze 
i informacyjne związane z projektowaniem, programowa-
niem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, 
usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyj-
nych, usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów 
informacyjnych, usługi doradcze w zakresie projektowania 
systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci 
komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci kompute-
rowych stosujących różne środowiska oprogramowania, 
usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, usługi 
doradcze związane z oprogramowaniem używanym w ob-
szarze handlu elektronicznego, usługi doradztwa technicz-
nego dotyczące przetwarzania danych, usługi doradztwa 
technicznego w zakresie komputerów, usługi doradztwa 
technicznego w zakresie technologii informacyjnej, usługi 
informacyjne dotyczące zastosowania sieci komputerowych, 
usługi informacyjne dotyczące zastosowania systemów 
komputerowych, usługi informacyjne w zakresie kompute-
rów, usługi informacyjne w zakresie technologii informacyj-
nej, usługi informacyjne związane z opracowywaniem sieci 
komputerowych, usługi informacyjne związane z opracowy-
waniem systemów komputerowych, usługi konsultacyjne 
dotyczące komputerów i informatyki, usługi konsultacyjne 
ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, usługi 
konsultacyjne i informacyjne w zakresie utrzymywania opro-
gramowania komputerowego, usługi konsultacyjne w dzie-
dzinie technologii informacyjnej, usługi konsultacyjne 
w zakresie systemów komputerowych, usługi techniczne 
w zakresie pobierania danych cyfrowych, usługi techniczne 
w zakresie pobierania oprogramowania, zapewnianie wspar-
cia technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych, 
zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie nadzoru nad 
sieciami komputerowymi, zapewnianie ocen ekspertów 
w zakresie przetwarzania danych, usługi w zakresie konsulta-
cji i doradztwa komputerowego, usługi techniczne w zakresie 
pobierania gier wideo, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, elektroniczne 
przechowywanie archiwizowanych wiadomości e-mail, elek-
troniczne przechowywanie cyfrowych plików audio, elektro-
niczne przechowywanie cyfrowych plików wideo, elektro-
niczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych 
wiadomości e-mail, chmura obliczeniowa, elektroniczne 
przechowywanie plików i dokumenty, Fog computing, ho-
sting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, 
hosting aplikacji multimedialnych, hosting blogów, hosting 
edukacyjnych treści multimedialnych, hosting elektronicz-
nych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowa-
nia towarów i usług, hosting i wynajmowanie przestrzeni 
pamięciowej na strony internetowe, hosting infrastruktury 
sieciowej on-line na rzecz osób trzecich do celów prowadze-
nia interaktywnych dyskusji, hosting infrastruktury sieciowej 
on-line na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści on-
-line, hosting komputerowych baz danych, hosting mobil-
nych stron internetowych, hosting obiektów internetowych 
on-line dla osób trzecich, hosting obiektów on-line do pro-
wadzenia dyskusji interaktywnych, hosting oprogramowania 
do użytku w zarządzaniu bibliotekami, hosting platform ko-
munikacyjnych w Internecie, hosting platform przeznaczo-
nych do handlu elektronicznego przez Internet, hosting 
platform transakcyjnych w Internecie, hosting platform 
w Internecie, hosting portali internetowych, hosting prze-
strzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, ho-
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sting przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting prze-
strzeni pamięciowej w Internecie do przechowywania zdjęć 
cyfrowych, hosting rozrywkowych treści multimedialnych, 
hosting serwerów, hosting serwerów i oprogramowania 
kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control  
as a Service], hosting skomputeryzowanych danych, plików, 
aplikacji i informacji, hosting spersonalizowanych stron inter-
netowych, hosting stron internetowych, hosting stron inter-
netowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputero-
wych dla globalnej sieci komputerowej, hosting stron 
internetowych w Internecie, hosting stron komputerowych 
(internetowych) na rzecz osób trzecich, hosting strony inter-
netowej on-line do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla 
przedsiębiorstw, hosting strony internetowej w zakresie 
elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, 
hosting treści cyfrowych w Internecie, hosting treści cyfro-
wych, mianowicie dzienników i blogów on-line, hosting tre-
ści multimedialnych dla osób trzecich, infrastruktura jako 
usługa (SaaS), instalacja oprogramowania do kontroli dostę-
pu jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service], interak-
tywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom 
publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami 
w trybie on-line, konfiguracja sieci komputerowych za po-
mocą oprogramowania, konfiguracja sprzętu komputerowe-
go za pomocą oprogramowania, kontrola dostępu jako usługa 
[ACaaS], oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieral-
nego oprogramowania on-line do transmisji danych, oferowa-
nie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogra-
mowania on-line do transmisji informacji, oferowanie 
tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramo-
wania on-line do zarządzania danymi, oferowanie tymczaso-
wego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-
-line do zarządzania informacjami, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], programowanie 
oprogramowania do zarządzania zapasami, przechowywa-
nie danych elektronicznych, przechowywanie danych on-li-
ne, przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci 
elektronicznej, przechowywanie filmów w postaci elektro-
nicznej, przechowywanie dokumentów w formie elektro-
nicznej, przechowywanie obrazów fotograficznych w formie 
elektronicznej, przechowywanie obrazów w postaci elektro-
nicznej, przechowywanie treści rozrywkowych w formie 
elektronicznej, skomputeryzowane przechowywanie infor-
macji biznesowych, tworzenie i utrzymywanie stron interne-
towych do telefonów komórkowych, tworzenie kopii zapa-
sowych danych elektronicznych, tworzenie zapasowych 
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, tymczasowe 
elektroniczne przechowywanie informacji i danych, tymcza-
sowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania 
komputerowego do obsługi transportu za pośrednictwem 
sieci komputerowych, intranetu i Internetu, tymczasowe 
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania kompute-
rowego do przygotowywania dokumentów wysyłkowych 
za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Interne-
tu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogra-
mowania komputerowego do śledzenia przesyłek za po-
średnictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, 
tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramo-
wania komputerowego do śledzenia towarów za pośrednic-
twem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, tymczaso-
we udostępnianie niepobieralnego oprogramowania 
komputerowego wykorzystywanego do tworzenia i publika-
cji dzienników i blogów on-line, tymczasowe udostępnianie 
niepobieralnego oprogramowania komputerowego, do-
stępnego on-line, do wykorzystania w działalności 
wydawniczej i drukarskiej, udostępnianie lub wynajem ob-
szaru pamięci elektronicznej w Internecie, udostępnianie 

elektronicznej przestrzeni pamięciowej w Internecie, udo-
stępnianie miejsca w Internecie na blogi, udostępnianie on-
-line oprogramowania nie do pobrania, udostępnianie opro-
gramowania w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie 
sprzętu komputerowego do elektronicznego przechowy-
wania danych cyfrowych, udostępnianie wirtualnych syste-
mów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udo-
stępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez 
chmury obliczeniowe, udostępnianie wyszukiwarek do uzy-
skiwania danych w globalnej sieci komputerowej, udostęp-
nianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośred-
nictwem sieci komunikacyjnych, udostępnianie zapasowych 
programów i urządzeń komputerowych, udostępnienie wy-
szukiwarek internetowych, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
nia biznesowego nie do pobrania, umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania oprogramowania nie do pobrania 
do analizowania danych finansowych i generowania rapor-
tów, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramo-
wania nie do pobrania pozwalającego dostawcom treści 
na śledzenie treści multimedialnych, umożliwianie tymcza-
sowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania po-
zwalającego na dzielenie się treściami multimedialnymi i komen-
tarzami pomiędzy użytkownikami, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania on-line, nie do pobrania, 
do wspomagania inwestycji, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania opartego na wykorzystaniu 
sieci web, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplika-
cji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośred-
nictwem strony internetowej, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania komputerowego nie do po-
brania, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania komputerowego on-line, nie do pobrania, do tłu-
maczenia języków, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania komputerowego on-line, nie do pobrania, 
do użytku w aplikacjach do monitorowania nadawania, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
nia on-line nie do pobrania do importowania danych i zarzą-
dzania nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania on-line nie do pobrania do opracowywa-
nia stron internetowych, umożliwianie tymczasowego użyt-
kowania oprogramowania on-line nie do pobrania do za-
rządzania bazami danych, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania 
do zarządzania zapasami, usługi przechowywania elektro-
nicznego w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, 
usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwi-
zacji danych, usługi przechowywania danych elektronicz-
nych i tworzenia kopii zapasowych danych, usługi projekto-
wania wyszukiwarek internetowych, usługi komputerowe 
w związku z elektronicznym zapisywaniem danych, usługi 
hurtowni danych [składowanie danych], usługi elektronicz-
nego przechowywania danych w celu archiwizacji baz da-
nych, obrazów i innych danych elektronicznych, usługi do-
stawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting 
aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób 
trzecich, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], usługi 
dostawcy hostingu w chmurze, usługi dostawcy hostingu 
publicznego „w chmurze”, usługi dostawcy hostingu pry-
watnego „w chmurze”, usługi doradztwa w zakresie oprogra-
mowania jako usługi [SaaS], usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowe-
go, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramo-
wania operacyjnego on-line nie do pobrania do uzyskiwania 
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
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nia operacyjnego on-line nie do pobrania do sieci i serwe-
rów komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytko-
wania oprogramowania on-line nie do pobrania, służącego 
do realizacji płatności elektronicznych, wypożyczanie opro-
gramowania użytkowego, wypożyczanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie 
oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów kompute-
rowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego 
związanego z podróżowaniem, wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego do zarządzania finansami, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramo-
wania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie opro-
gramowania do przetwarzania danych, wypożyczanie opro-
gramowania do opracowywania stron internetowych, 
wypożyczanie oprogramowania do komputerowych baz 
danych, wynajmowanie serwerów WWW, wynajmowanie 
oprogramowania dla dostępów do Internetu, wynajem prze-
strzeni pamięciowej na serwerach do hostingu elektronicz-
nych tablic ogłoszeniowych, wynajem przestrzeni pamięcio-
wej na potrzeby stron internetowych, wynajem programów 
komputerowych, wynajem oprogramowania komputerowe-
go, urządzeń do przetwarzania informacji i komputerowych 
urządzeń peryferyjnych, wynajem oprogramowania kompu-
terowego związanego z ofertami cenowymi, wynajem opro-
gramowania komputerowego do odczytywania bazy da-
nych z ofertami cenowymi, wynajem oprogramowania 
komputerowego do odczytu strumienia danych, wynajem 
oprogramowania i programów komputerowych, wynajem 
elektronicznej przestrzeni pamięciowej w Internecie, utrzy-
manie witryn internetowych i hosting on-line obiektów sie-
ciowych na rzecz osób trzecich, usługi zdalnego tworzenia 
kopii zapasowych komputera, usługi w zakresie tworzenia 
kopii zapasowych danych, usługi tworzenia kopii zapaso-
wych w zakresie danych z komputerowych dysków twar-
dych, zarządzanie zawartością przedsiębiorstwa, zarządzanie 
zasobami cyfrowymi, zapewnianie tymczasowego dostępu 
do niepobieralnego oprogramowania on-line, zapewnianie 
oprogramowania on-line, nie do pobrania, do zarządzania 
bazami danych, zapewnianie oprogramowania on-line, 
nie do pobrania, do użytku w zarządzaniu łańcuchem do-
staw, zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobra-
nia, do użytku w komunikacji, zapewnianie oprogramowania 
on-line, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, zapewnia-
nie czasowego użytkowania oprogramowania on-line, 
nie do pobrania, do celów edycji tekstu, wypożyczanie pro-
gramów zabezpieczających przed zagrożeniami interneto-
wymi, wypożyczanie programów do przetwarzania danych, 
wypożyczanie oprogramowania do zarządzania zapasami, wy-
pożyczanie oprogramowania do importowania danych i zarzą-
dzania nimi, wypożyczanie oprogramowania do gier wideo, 
wypożyczanie oprogramowania do gier komputerowych, 
aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów 
komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogra-
mowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania 
do przetwarzania danych, aktualizacja oprogramowania 
do smartfonów, aktualizacja oprogramowania do systemów 
łączności, aktualizacja oprogramowania do urządzeń wbu-
dowanych, aktualizacja oprogramowania komputerowego 
na rzecz osób trzecich, aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego 
i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja 
programów komputerowych, aktualizacja stron głównych 
dla osób trzecich, aktualizacja stron głównych do sieci kom-
puterowych, aktualizowanie oprogramowania komputero-
wego, aktualizowanie programów komputerowych na rzecz 

osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych, badania 
dotyczące programów komputerowych, badania i doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, badania 
w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowe-
go, badania projektowe związane z oprogramowaniem, ba-
dania w zakresie oprogramowania komputerowego, badania 
w zakresie programowania komputerowego, badania zwią-
zane z opracowywaniem oprogramowania komputerowe-
go, badania związane z opracowywaniem programów 
i oprogramowania komputerowego, badania, opracowywa-
nie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputero-
wego, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputero-
wym, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem 
komputerowym, doradztwo w projektowaniu stron interne-
towych, doradztwo w zakresie komputerowych programów 
baz danych, doradztwo w zakresie projektowania i opraco-
wywania oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania oprogramowania komputerowe-
go, doradztwo w zakresie projektowania stron głównych 
i stron internetowych, doradztwo w zakresie testowania sys-
temów aplikacyjnych, doradztwo związane z projektowa-
niem i opracowywaniem programów komputerowych, do-
radztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem 
programów komputerowych baz danych, doradztwo zwią-
zane z projektowaniem i opracowywaniem programów 
oprogramowania komputerowego, doradztwo związane 
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, do-
radztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron in-
ternetowych do handlu elektronicznego, dostarczanie infor-
macji związanych z projektowaniem i opracowywaniem 
oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji 
związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, edycja programów kom-
puterowych, instalacja i aktualizacja programów do przetwarza-
nia danych, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji 
oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja 
oprogramowania baz danych, instalacja i konserwacja oprogra-
mowania do dostępu do Internetu, instalacja i utrzymanie 
programów komputerowych, instalacja, aktualizacja i utrzy-
manie oprogramowania komputerowego, instalacja, konfi-
gurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, 
instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania 
bazy danych, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramo-
wania komputerowego dla systemów komputerowych, in-
stalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramo-
wania komputerowego, instalacja oprogramowania do baz 
danych, instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako 
usługi [ACaaS, Access Control as a Service], instalacja opro-
gramowania komputerowego, instalacja oprogramowania 
sprzętowego, instalacja oprogramowania umożliwiającego 
dostęp do Internetu, instalacja programów komputerowych, 
instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania kompute-
rowego, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramo-
wania komputerowego, instalowanie stron internetowych 
w Internecie na rzecz osób trzecich, inżynieria oprogramo-
wania, kompilacja programów do przetwarzania danych, 
kompilacja programów komputerowych, kompilacja stron 
internetowych, konfiguracja komputerowego oprogramo-
wania sprzętowego, konfiguracja oprogramowania kompu-
terowego, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, 
konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów 
komunikacyjnych, konserwacja oprogramowania do syste-
mów łączności, konserwacja oprogramowania komputero-
wego, konserwacja oprogramowania używanego w obsza-
rze handlu elektronicznego, konserwacja programów 
komputerowych, konwersja kodów informatycznych dla 
osób trzecich, modyfikowanie programów komputerowych, 
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naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania kom-
puterowego, naprawa oprogramowania komputerowego, 
naprawa uszkodzonych programów komputerowych, na-
ukowe usługi programowania komputerów, opracowywanie 
baz danych, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, opracowywanie i konserwacja 
oprogramowania komputerowego do baz danych, opraco-
wywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie in-
teraktywnego oprogramowania multimedialnego, opraco-
wywanie i tworzenie komputerowych programów 
przetwarzania danych, opracowywanie języków komputero-
wych, opracowywanie kodów komputerowych, opracowy-
wanie oprogramowania dla operatorów audio i wideo, opra-
cowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji 
w sieci, opracowywanie oprogramowania do konwertowa-
nia danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, 
opracowywanie oprogramowania do magazynowania 
i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie 
oprogramowania do modułów sterujących i systemów ope-
racyjnych, opracowywanie oprogramowania do przetwarza-
nia i dystrybucji treści multimedialnych, opracowywanie 
oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych, 
opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego, opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego dla osób trze-
cich, opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do tworzenia elektronicznych przewodników po progra-
mach telewizyjnych, opracowywanie oprogramowania 
przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multime-
dialnych, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości 
wirtualnej, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja syste-
mów oprogramowania komputerowego i baz danych, opra-
cowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby dostarcza-
nia treści multimedialnych, opracowywanie oprogramowania 
do edycji tekstu, opracowywanie oprogramowania do gier 
wideo, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania 
obrazu, opracowywanie oprogramowania do systemów 
łączności, opracowywanie oprogramowania komputerowe-
go do użytku z programowalnymi sterownikami, opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego do użytku 
z systemami przełączającymi sterowanymi komputerowo, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego na po-
trzeby projektowania wspomaganego komputerowo / pro-
dukowania wspomaganego komputerowo [CAD/CAM], 
opracowywanie oprogramowania komputerowego w za-
kresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-
-biznesowych, opracowywanie oprogramowania kompute-
rowych baz danych, opracowywanie oprogramowania 
sprzętowego, opracowywanie oprogramowania sterowni-
ków, opracowywanie oprogramowania systemowego, opra-
cowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogra-
mowania, opracowywanie programów do danych, 
opracowywanie programów do komputerów, opracowywa-
nie programów do przetwarzania danych, opracowywanie 
programów do przetwarzania danych na zamówienie osób 
trzecich, opracowywanie programów do symulacji ekspery-
mentów lub serii eksperymentów w wirtualnym laborato-
rium optycznym, opracowywanie programów kompute-
rowych do analizowania emisji gazów spalinowych, 
opracowywanie programów komputerowych do analizo-
wania procesów spalania wewnątrz silnika, opracowywanie 
programów komputerowych do symulacji eksperymentów 
laboratoryjnych, opracowywanie programów komputero-
wych do systemów elektronicznych kas rejestrujących, opra-
cowywanie programów komputerowych zapisywanych 
na nośnikach danych (oprogramowanie) przeznaczonych 

do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym 
wytwarzaniu (CAD/CAM), opracowywanie, projektowanie 
i aktualizacja stron głównych, opracowywanie rozwiązań 
aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywa-
nie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla do-
stawców i użytkowników Internetu, pisanie i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, pisanie i projektowanie 
oprogramowania komputerowego, pisanie na zamówie-
nie programów komputerowych, oprogramowania i kodu 
do tworzenia stron internetowych, pisanie oprogramowa-
nia komputerowego, pisanie programów do przetwarzania 
danych, pisanie programów komputerowych, pisanie pro-
gramów komputerowych do zastosowań biotechnologicz-
nych, pisanie programów komputerowych do zastosowań 
medycznych, pisanie programów kontrolnych, prace ba-
dawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania kompute-
rowego, programowanie animacji komputerowych, pro-
gramowanie aplikacji multimedialnych, programowanie 
komputerowe dla osób trzecich, programowanie kompute-
rowe w zakresie gier wideo, programowanie komputerowe 
w zakresie gier wideo i gier komputerowych, programowa-
nie komputerów, programowanie komputerów do celów 
telekomunikacji, programowanie komputerów do drukowa-
nia kodów kreskowych, programowanie komputerów i kon-
serwacja programów komputerowych, programowanie 
komputerów i projektowanie oprogramowania, programo-
wanie komputerów na potrzeby Internetu, programowanie 
komputerów w celu kontrolowania przepływu danych po-
między kupującymi a dostawcami, programowanie opro-
gramowania telekomunikacyjnego, programowanie opro-
gramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczenio-
wej, programowanie oprogramowania operacyjnego do sie-
ci i serwerów komputerowych, programowanie oprogramo-
wania komputerowego do szacowania i obliczania danych, 
programowanie oprogramowania komputerowego do od-
czytu, transmisji i organizowania danych, programowanie 
oprogramowania komputerowego do elektronicznych słow-
ników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych, pro-
gramowanie oprogramowania edukacyjnego, programowa-
nie oprogramowania do zarządzania bazami danych, 
programowanie oprogramowania do reklamy on-line, pro-
gramowanie oprogramowania do portali internetowych, 
chatroomów, linii chatów i forów internetowych, programo-
wanie oprogramowania do platform internetowych, progra-
mowanie oprogramowania do platform informacyjnych 
w Internecie, programowanie oprogramowania do platform 
handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania 
do opracowywania stron internetowych, programowanie 
oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach 
on-line, programowanie oprogramowania do importowania 
danych i zarządzania nimi, programowanie oprogramowa-
nia do gier wideo, programowanie oprogramowania do gier 
komputerowych, programowanie oprogramowania do elek-
tronicznego przetwarzania danych [EDP], programowanie 
oprogramowania do celów badań rynkowych, programowa-
nie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania 
i przesyłania danych, programowanie komputerowe w za-
kresie gier komputerowych, programowanie komputerowe 
do przetwarzania danych, programowanie komputerowe 
dla branży energetycznej, projektowanie i opracowywanie 
słowników elektronicznych, projektowanie i opracowywanie 
stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron 
głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowy-
wanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami 
internetowymi, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytko-
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wania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do zarządzania bazami danych, projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego do sterowania 
procesami, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego do przetwarzania tekstów, projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biz-
nesowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego do logistyki, projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania i sprzętu do wzmacniania i transmisji 
sygnału, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii 
słonecznej, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia do planowania tras, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do elektronicznych przewodników 
po programach telewizyjnych, projektowanie i opracowy-
wanie komputerowych sieci bezprzewodowych, projekto-
wanie i opracowywanie elektronicznych kartek z życzenia-
mi [kartki elektroniczne], projektowanie i aktualizacja stron 
głównych i stron internetowych, projektowanie gier, progra-
mowanie stron internetowych, programowanie sprzętu mul-
timedialnego, programowanie sprzętu do przetwarzania 
danych, programowanie spersonalizowanych stron interne-
towych, programowanie programów zabezpieczających 
przed zagrożeniami internetowymi, programowanie progra-
mów do przetwarzania danych, projektowanie i opracowy-
wanie systemów do wyprowadzania danych, projektowanie 
i opracowywanie sprzętu komputerowego dla przemysłu 
wytwórczego, projektowanie i opracowywanie programów 
komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywa-
nie programów do przetwarzania danych, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji 
mobilnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia sterowników, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania sprzętowego, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci 
i serwerów komputerowych, projektowanie i opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego do zarządzania łań-
cuchem dostaw, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego do użytku z technologią 
medyczną, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego do szacowania i obliczania danych, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania komputero-
wego do odczytu, transmisji i organizowania danych, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania gier kom-
puterowych, projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania do zarządzania zapasami, projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do przetwarzania obrazu, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do prze-
twarzania danych, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do pobierania danych, projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania do opracowywania stron 
internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do importowania danych i zarządzania nimi, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania antywiruso-
wego, projektowanie i opracowywanie elektronicznych 
słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych, 
projektowanie i opracowywanie architektury oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie i opracowywania opro-
gramowania do gier komputerowych oraz oprogramowania 
do wirtualnej rzeczywistości, projektowanie, opracowywa-
nie i wdrażanie oprogramowania, projektowanie, opracowy-
wanie i utrzymywanie intranetu, projektowanie, opracowy-
wanie i programowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogra-

mowania komputerowego, projektowanie, konserwacja, 
opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projektowanie opro-
gramowania do przetwarzania obrazów, projektowanie 
komputerów dla osób trzecich, projektowanie komputero-
wych stron internetowych, projektowanie komputerowych 
baz danych, projektowanie kodów komputerowych, projek-
towanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, 
projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych 
na rzecz osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie witryn 
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie 
i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projek-
towanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trze-
cich, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron inter-
netowych, projektowanie i rozwój oprogramowania do gier 
wideo, projektowanie i opracowywanie systemów oprogra-
mowania sprzętowego, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania systemowego, projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania komputerowych baz danych, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania komputero-
wego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do komunikacji natychmiastowej, projektowanie, rysunek 
i tekst na zamówienie do oprogramowania komputerowe-
go, projektowanie stron domowych i stron internetowych, 
projektowanie programów i oprogramowania komputero-
wego w zakresie statków powietrznych, projektowanie pro-
gramów do przetwarzania danych, projektowanie portali 
sieciowych, projektowanie pakietów oprogramowania 
na zamówienie, projektowanie oprogramowania systemo-
wego, projektowanie oprogramowania sterowników, projek-
towanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projek-
towanie oprogramowania przeznaczonego do kompresji 
i dekompresji treści multimedialnych, projektowanie opro-
gramowania komputerowych baz danych, projektowanie 
oprogramowania komputerowego na zamówienie, projek-
towanie oprogramowania komputerowego do sterowania 
terminalami samoobsługowymi, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego dla osób trzecich, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra-
mowania do smartfonów, projektowanie oprogramowania 
do przetwarzania tekstu, projektowanie oprogramowania 
do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, pro-
jektowanie oprogramowania do magazynowania i przywo-
ływania danych multimedialnych, projektowanie oprogra-
mowania do konwertowania danych i treści multimedialnych 
z i na różne protokoły, projektowanie oprogramowania 
do gier wideo, projektowanie oprogramowania do gier kom-
puterowych, projektowanie oprogramowania dla operato-
rów audio i wideo, projektowanie stron głównych, projekto-
wanie stron głównych i witryn internetowych, projektowanie 
stron internetowych, projektowanie stron internetowych 
w celach reklamowych, projektowanie systemów informa-
tycznych, projektowanie systemów informatycznych doty-
czących zarządzania, projektowanie systemów informatycz-
nych związanych z finansami, projektowanie systemów 
oprogramowania graficznego, projektowanie, tworzenie, 
hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób 
trzecich, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie 
oprogramowania komputerowego, przygotowywanie pro-
gramów do przetwarzania danych, rozwiązywanie proble-
mów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc tech-
niczna], sporządzanie raportów dotyczących programowania 
komputerowego, sporządzanie raportów dotyczących pro-
gramów komputerowych, techniczna obsługa aplikacji 
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w dużych i średnich systemach komputerowych, testowanie 
oprogramowania komputerowego, testowanie programów 
komputerowych, tworzenie i dostarczanie stron interneto-
wych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie indeksów 
informacji opartych na stronach internetowych dla osób 
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i projektowanie 
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i uaktual-
nianie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymy-
wanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz 
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie witryn interneto-
wych, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych 
i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, 
udzielanie informacji w dziedzinie projektowania oprogra-
mowania komputerowego, udzielanie informacji w dziedzi-
nie opracowywania oprogramowania komputerowego, 
udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi 
opcjami wyszukiwania, uaktualnianie i adaptacja progra-
mów komputerowych zgodnie z życzeniami użytkowników, 
tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla 
osób trzecich, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogra-
mowania komputerowego, tworzenie, uaktualnianie i ada-
ptacja programów komputerowych, tworzenie, projektowa-
nie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, 
konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania kom-
puterowego, tworzenie zapisanych elektronicznie stron in-
ternetowych dla usług on-line i Internetu, tworzenie witryn 
internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie witryn in-
ternetowych, tworzenie stron internetowych dla innych, 
tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, tworze-
nie stron głównych dla osób trzecich, tworzenie programów 
kontrolnych do kontroli operacji elektrycznych i modułów 
napędowych, tworzenie programów kontrolnych do auto-
matycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej 
z nimi wizualizacji, tworzenie programów komputerowych 
do przetwarzania danych, tworzenie programów kompute-
rowych, tworzenie programów do przetwarzania danych, 
tworzenie platform internetowych do handlu elektroniczne-
go, tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron interneto-
wych, tworzenie i utrzymywanie oprogramowania do blo-
gów, usługi programowania w zakresie oprogramowania 
komputerowego, usługi programowania komputerów 
w celu analizowania i raportowania handlowego, usługi pro-
gramowania komputerowego do magazynowania danych, 
usługi pisania programów komputerowych, usługi konsulta-
cyjne w zakresie programowania komputerów, usługi kali-
bracji związane z oprogramowaniem komputerowym, usłu-
gi inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego, 
usługi inżynierii oprogramowania w zakresie programów 
do przetwarzania danych, usługi informacyjne i doradcze 
dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi do-
radztwa w dziedzinie projektowania oprogramowania kom-
puterowego, usługi doradztwa w dziedzinie oprogramowa-
nia komputerowego do użytku w grafice, usługi doradztwa 
technologicznego w zakresie programów komputerowych, 
usługi doradztwa technicznego związane z programowa-
niem komputerowym, usługi doradztwa specjalistycznego 
w dziedzinie oprogramowania komputerowego, usługi do-
radcze w zakresie interfejsów człowiek-maszyna do oprogra-
mowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie 
oprogramowania komputerowego do użytku w działalności 
wydawniczej, usługi doradcze w dziedzinie opracowywania 
produktów i podnoszenia jakości oprogramowania, usługi 
doradcze i rozwojowe dotyczące oprogramowania kompu-
terowego, usługi doradcze dotyczące użytkowania oprogra-

mowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące pro-
gramowania komputerów, usługi doradcze dotyczące 
oprogramowania komputerowego stosowanego do druko-
wania, usługi analityczne dotyczące programów komputero-
wych, ulepszanie oprogramowania komputerowego, udzie-
lanie informacji z zakresu programów komputerowych, 
udzielanie informacji w zakresie programowania kompute-
rów, utrzymywanie baz danych, utrzymanie witryn interne-
towych i hosting on-line obiektów sieciowych na rzecz osób 
trzecich, utrzymanie oprogramowania komputerowego 
używanego do obsługi urządzeń i maszyn do napełniania, 
utrzymanie oprogramowania komputerowego dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego oraz ochraniające kompu-
ter przed zagrożeniami, utrzymanie oprogramowania kom-
puterowego do dostępu do Internetu, utrzymanie i unowo-
cześnianie oprogramowania komputerowego, utrzymanie 
i naprawa oprogramowania, utrzymanie i aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, usługi wsparcia techniczne-
go w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie tworzenia witryn internetowych, usługi w zakresie 
projektowania witryn internetowych, usługi w zakresie pro-
jektowania stron internetowych, usługi w zakresie projekto-
wania oprogramowania do elektronicznego przetwarzania 
danych, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn 
internetowych, usługi w zakresie pomocy technicznej i kon-
serwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakre-
sie pisania oprogramowania komputerowego, usługi w za-
kresie opracowywania gier wideo, usługi w zakresie integracji 
systemów komputerowych, usługi w zakresie dostosowywa-
nia oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, 
usługi w zakresie aktualizacji baz danych oprogramowań, 
usługi utrzymywania stron internetowych, usługi testowania 
użyteczności witryn internetowych, usługi testowania obcią-
żenia stron internetowych, usługi studiów wykonalności 
w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi projek-
towania dotyczące programów komputerowych, znajdowa-
nie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym 
dla osób trzecich [debugowanie], zarządzanie witrynami in-
ternetowymi dla osób trzecich, zapewnianie obsługi tech-
nicznej on-line dla użytkowników programów komputero-
wych, zapewnianie badań technicznych z zakresu 
programowania komputerowego, wynajem oprogramo-
wania sprzętowego, wdrażanie programów komputero-
wych w sieciach, utrzymywanie zapisów komputerowych, 
dekodowanie danych, digitalizacja dokumentów, digitaliza-
cja dokumentów [skanowanie], digitalizacja dźwięku i obra-
zów, kodowanie kart magnetycznych, kodowanie wiadomo-
ści, kompresja cyfrowa komputerowych danych, kompresja 
danych do elektronicznego przechowywania, konwersja da-
nych elektronicznych, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, konwersja obrazów z formy fizycznej 
na formę elektroniczną, konwersja programów komputero-
wych i danych, inna niż konwersja fizyczna, konwersja tekstu 
na format cyfrowy, konwertowanie wieloplatformowe treści 
cyfrowych na inne formy treści cyfrowych, powielanie opro-
gramowania komputerowego, powielanie programów kom-
puterowych, skanowanie obrazów [konwersja z nośników fi-
zycznych na elektroniczne], szyfrowanie muzyki cyfrowej, 
szyfrowanie obrazów cyfrowych, szyfrowanie, deszyfrowa-
nie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, trans-
fer danych dokumentowych z jednego formatu komputero-
wego na inny, usługi deszyfrowania danych, usługi 
digitalizacji map, usługi powielania programów komputero-
wych, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie digitaliza-
cji wykresów, usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania 
danych, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa kompu-
terowego w celu ochrony danych, dostarczanie powiado-
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mień dotyczących dostępu dzieci do stron i treści interneto-
wych, elektroniczne monitorowanie aktywności związanej 
z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Inter-
necie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących infor-
macji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, 
hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako 
usługi [ACaaS, Access Control as a Service], komputerowe 
planowanie awaryjne (DRP), kontrola dostępu jako usługa 
[ACaaS], monitorowanie systemów komputerowych do ce-
lów bezpieczeństwa, monitoring systemów sieciowych, mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bez-
pieczeństwa danych, odblokowywanie telefonów komórko-
wych, odbudowa baz danych na rzecz innych, odzyskiwanie 
danych komputerowych, odzyskiwanie danych ze smartfo-
nów, opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elek-
tronicznych, usługi bezpieczeństwa komputerowego w po-
staci administrowania certyfikatami cyfrowymi, usługi 
bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed 
nielegalnym dostępem do sieci, usługi komputerowego od-
twarzania w warunkach katastrofy, usługi monitorowania 
systemów komputerowych, usługi odtwarzania w warun-
kach katastrofy systemów komputerowych, usługi odtwa-
rzania w warunkach katastrofy systemów transmisji danych, 
usługi programowania komputerowego w zakresie bez-
pieczeństwa danych elektronicznych, usługi w zakresie 
blokowania dostępu do Internetu, świadczenie usług za-
bezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu 
do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, usługi 
w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa kom-
puterowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej kom-
puterów, usługi w zakresie ochrony przed spamem, usługi 
w zakresie odzyskiwania danych, usługi w zakresie siecio-
wych zapór komputerowych, usługi w zakresie zabezpiecza-
nia danych [zapory], dzierżawa urządzeń komputerowych, 
obiekty i urządzenia do współdzielenia czasowego sprzętu 
komputerowego, udostępnianie obiektów i sprzętu kompu-
terowego, udostępnianie obiektów komputerowych współ-
dzielonych czasowo, usługi kawiarenek internetowych (wy-
najem komputerów), usługi podziału czasu dotyczące 
urządzeń do przetwarzania danych, usługi w zakresie kom-
puterowego podziału czasu, usługi w zakresie zabezpiecza-
nia danych, wynajem oprogramowania komputerowego, 
urządzeń do przetwarzania informacji i komputerowych 
urządzeń peryferyjnych, wynajem sprzętu do przetwarzania 
danych, wynajem sprzętu komputerowego, wynajem syste-
mów przetwarzania danych, wynajem urządzeń peryferyj-
nych do komputerów, wynajmowanie czasu dostępu 
do komputerów, wynajmowanie serwerów www, wynaj-
mowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich, 
wypożyczanie komputerów do przetwarzania danych, 
wypożyczanie komputerów osobistych, wypożyczanie 
minikomputerów, wypożyczanie nośników danych, wy-
pożyczanie sprzętu do przetwarzania danych oraz kompu-
terów, wypożyczanie sprzętu komputerowego i komputero-
wych urządzeń peryferyjnych, wypożyczanie urządzeń 
kodujących, administracja serwerami pocztowymi, admini-
stracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników 
w sieciach komputerowych, aktualizowanie banków pamięci 
systemów komputerowych, aktualizowanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, analizy komputerowe, analizy 
systemów komputerowych, badania dotyczące przetwarza-
nia danych, badania dotyczące technik telekomunikacyj-
nych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie 
efektywności systemów komputerowych, badania przy uży-
ciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów 

komputerowych, badania techniczne dotyczące kompute-
rów, badania technologiczne dotyczące komputerów, bada-
nia w dziedzinie komputerów, badania w dziedzinie techno-
logii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii 
przetwarzania danych, badania z zakresu skomputeryzowa-
nej automatyzacji procesów technicznych, badania związa-
ne ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów admini-
stracyjnych, projektowanie i opracowywanie urządzeń 
do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie 
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projek-
towanie i opracowywanie systemów do wyświetlania da-
nych, projektowanie i opracowywanie systemów do wpro-
wadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania 
i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie 
systemów do przechowywania danych, projektowanie 
i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bez-
przewodowej transmisji danych, planowanie, projektowanie 
i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich, 
pisanie techniczne, opracowywanie urządzeń do przetwa-
rzania danych, opracowywanie systemów przetwarzania da-
nych, opracowywanie systemów przechowywania danych, 
opracowywanie systemów komputerowych, opracowywa-
nie systemów do przesyłania danych, opracowywanie sieci 
komputerowych, opracowywanie komputerów, opracowy-
wanie i testowanie metod przetwarzania danych, algoryt-
mów i oprogramowania, obsługiwanie wyszukiwarek, moni-
toring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, konserwacja oprogramowania do przetwarzania 
danych, integracja systemów i sieci komputerowych, eksplo-
racja danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa inter-
netowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym 
przy użyciu oprogramowania, badania związane ze skompu-
teryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, 
świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowni-
ków przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla 
aplikacji on-line, świadczenie usług dotyczących uwierzytel-
niania użytkowników przy użyciu biometrycznej technologii 
z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu komputerowe-
go do celów transakcji w zakresie handlu elektronicznego, 
usługi migracji danych, usługi konfiguracji sieci komputero-
wych, usługi komputerowe on-line, usługi komputerowe 
do analizy danych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie 
komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi diagnostyki 
komputerowej, usługi analityczne w zakresie kompute-
rów, umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi 
do opracowywania oprogramowania dostępnych on-line 
nie do pobrania, udzielanie informacji na temat projekto-
wania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci 
komputerowych, tworzenie platform komputerowych 
na rzecz osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron inter-
netowych na telefony komórkowe, tworzenie cyfrowych 
znaków wodnych, rozwiązywanie problemów w postaci dia-
gnozowania problemów z elektroniką użytkową, przygoto-
wywanie programów komputerowych do przetwarzania 
danych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron 
internetowych, projektowanie urządzeń do przetwarzania 
danych, projektowanie systemów magazynowania danych, 
projektowanie komputerów i oprogramowania komputero-
wego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowa-
nie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, 
projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, 
projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadza-
nia danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia do elektronicznych baz danych, projektowanie i opraco-
wywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, zdalne 
administrowanie serwerem, zarządzanie projektami w zakre-
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sie technologii informacyjnych, zarządzanie projektami kom-
puterowymi, zarządzanie projektami informatycznymi 
w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], 
wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputero-
wego, wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowe-
go, wynajem komputerów i oprogramowania komputero-
wego, wynajem komputerów i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie 
i oprogramowaniu komputerowym, usługi w zakresie sieci 
komputerowej, usługi w zakresie projektowania i programo-
wania komputerów, usługi w zakresie badań komputero-
wych, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.

(210) 485382 (220) 2018 04 26
(731) SKAKANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) skakanka
(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) 485390 (220) 2018 04 26
(731) HABZA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HF Habza Finanse
(510), (511) 35 usługi w zakresie prezentacji domów i miesz-
kań umożliwiające swobodny wybór w celu ich sprzedaży, 
przetwarzania danych, systematyzacja baz danych kom-
puterowych, komputerowe zarządzanie danymi, plikami, 
sortowanie danych w bazach komputerowych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, 36 doradztwo w sprawach fi-
nansowych i ubezpieczeniowych, pośrednictwo finanso-
we, finansowe informacje i operacje, agencje kredytowe, 
doradztwo finansowe w sprawach kredytów, doradztwo 
w sprawach nieruchomości, umowy kredytowe, 38 przesy-
łanie informacji dla banków przy pomocy komputera.

(210) 485401 (220) 2018 04 26
(731) HABZA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HF Habza Finanse

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.22
(510), (511) 35 usługi w zakresie prezentacji domów i miesz-
kań umożliwiające swobodny wybór w celu ich sprzedaży, 
przetwarzania danych, systematyzacja baz danych kom-
puterowych, komputerowe zarządzanie danymi, plikami, 
sortowanie danych w bazach komputerowych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, 36 doradztwo w sprawach fi-
nansowych i ubezpieczeniowych, pośrednictwo finanso-
we, finansowe informacje i operacje, agencje kredytowe, 
doradztwo finansowe w sprawach kredytów, doradztwo 
w sprawach nieruchomości, umowy kredytowe, 38 przesy-
łanie informacji dla banków przy pomocy komputera.

(210) 485402 (220) 2018 04 26
(731) EVERSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) everspace

(531) 26.11.12, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 20 krzesła, dekoracje wiszące (ozdoby), ławy, 
meble, meble biurowe, meble szkolne, parawany (meble), 
pulpity (meble), stoły, szafki zamykane, wyroby stolarskie, 
27 dywany, chodniki, maty, maty podłogowe, ognioodpor-
ne, do kominków i grillów, pokrycia podłogowe.

(210) 485415 (220) 2018 04 26
(731) KACHNYI IGOR, Kraków
(540) URBAN ESTATE

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 26.03.23, 26.11.03, 
26.11.06, 26.11.12, 26.07.25, 29.01.02, 29.01.11

(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania lub użycze-
nia, analizy rynku nieruchomości,   inwentaryzacja , 36 usługi 
w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przed-
sięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, 
pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu bu-
dynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy finansowe, 
pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót nieru-
chomościami na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów i lokali 
mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa 
ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, wyce-
na nieruchomości, wynajem mieszkań, pobieranie czynszu, 
administrowanie nieruchomościami, 37 usługi w zakresie 
budownictwa oraz prowadzenia działalności developer-
skiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, 
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi 
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, usług 
wykończeniowych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów 
budowlanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów 
budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkanio-
wych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budo-
wania obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz wod-
no-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, 
prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju 
wnętrz, budownictwo, izolowanie budynków, konsulta-
cje budowlane, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, 
usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, 
wynajem sprzętu budowlanego, remont nieruchomości, 
doradztwo budowlane, 42 projektowanie architektoniczne 
w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji 
budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, 
projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekora-
cja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające studia 
krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa i archi-
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tektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryj-
ne, geologiczne, urbanistyczne, projektowanie warunków 
wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów bu-
dowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego w za-
kresie budownictwa.

(210) 485416 (220) 2018 04 26
(731) WILK SYLWESTER FIRMA HANDLOWA LUPUS, 

Ciechanów
(540) LUPUS FIRMA HANDLOWA

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 26.04.02, 
26.04.22, 29.01.12

(510), (511) 7 koparki będące maszynami samobieżnymi, 
koparki, koparki [maszyny do prac ziemnych], koparki jedno-
naczyniowe podsiębierne, koparki jednoczerpakowe me-
chaniczne, koparki hydrauliczne, koparki [maszyny do robót 
ziemnych], koparki podsiębierne, koparki podsiębierne [ma-
szyny], koparki rowów, koparki zgarniakowe [maszyny do ro-
bót ziemnych], ładowarki łopatowe [maszyny], ładowarki 
[maszyny], ładowarki [maszyny do robót ziemnych], ładowar-
ki przednie do traktorów, ładowarki przegubowe, lemiesze 
do maszyn do robót ziemnych, łopaty spycharek, maszyny 
do burzenia, maszyny do koszenia [elektryczne], maszyny 
do koszenia [na benzynę], maszyny do obróbki rud, maszyny 
do pompowania do szybów naftowych, maszyny do pracy 
w ziemi, maszyny do przenoszenia ziemi, maszyny do prze-
siewania ziemi, maszyny do robót przy fundamentach, ma-
szyny do robót ziemnych, maszyny do równania ziemi, ma-
szyny do rozbijania kamieni, maszyny do rozrzucania ziemi 
[maszyny], maszyny do rozrzucania ziemi, maszyny do roz-
wiercania nawierzchni, maszyny do sortowania skał, maszy-
ny do usuwania pali, maszyny do wiercenia szybów, maszyny 
do wykańczania powierzchni i maszyny do kompaktowania, 
maszyny do wykopywania skał, maszyny do wykopywania 
ziemi, maszyny do zagęszczania gruntu, maszyny do zgar-
niania ziemi, maszyny górnicze, maszyny i urządzenia rolni-
cze, ogrodnicze i leśne, maszyny kopiące rowy [pługi], 
maszyny kruszące, maszyny natryskujące beton, młoty 
dźwigniowe, równiarki [maszyny], maszyny do robót ziem-
nych, przyrządy tnące do wiercenia górniczego [raise bo-
ring], instalacje do przesiewania, przesiewacze żużlu [maszyny], 
przesiewacze, przemysłowe maszyny wiertnicze do rozwierca-
nia poziomego, przemysłowe maszyny wiercące do wierce-
nia poziomego, prostownice do blach [maszyny], pompy 
do betonu, pojemniki do przenośników podnośnikowych, 
pojazdy budowlane, inne niż do celów transportowych, po-
głębiarki do błota, pogłębiarki [bagrownice], nożyce pneu-
matyczne, narzędzia do podcięć [maszyny], urządzenia 
wiertnicze, pływające lub niepływające, urządzenia do prze-
suwania ziemi [maszyny], urządzenia do równania ziemi [ma-
szyny], tuleje do użytku z urządzeniami wiertniczymi, tuleje 
do użytku z maszynami wiertniczymi, świdry ziemne, szufle 
do spycharek do terenów podmokłych, świdry sterowalne 
do przemieszczania ziemi, spycharki, spycharki amfibie, rów-
niarki [maszyny do robót ziemnych], sita do ziemi [maszyny], 
zrywarki [maszyny do robót ziemnych], kombajny zbożowe, 
kombajn zbożowy [maszyny], ciągnikowe żniwiarki pokoso-
we [narzędzia rolnicze], aplikatory nawozu w postaci przy-
czep do ciągników, brony holowane ciągnikiem, pługi, płu-
gi śnieżne, lemiesze pługów, pługi odśnieżające wirnikowe, 

ostrza pługu do pojazdów, pługi do usuwania darni, pługi 
stanowiące maszyny rolnicze, pługi [sprzęt rolniczy w posta-
ci przyczep do traktorów], prasy, prasy filtracyjne, prasy typo-
graficzne, prasy koszowe, prasy montażowe, prasy kuźnicze, 
prasownice elektryczne, urządzenia prasowalnicze, prasy 
do wina, prasy do odpadów, prasy do siana, prasy stołowe 
[maszyny], prasy do tkanin, prasy gnące [maszyny], prasy 
do tłoczenia, prasy do paszy, prasy do opon, prasy do wyci-
nania, prasy do sklejki, prasy [maszyny przemysłowe], siewni-
ki, siewniki rolnicze, siewniki [maszyny], siewniki rzutowe, 
siewniki rzędowe [rolnicze przyrządy], siewniki rzędowe [na-
rzędzia rolnicze], siewniki rzędowe [części do maszyn], siew-
niki rzędowe do maszyn rolniczych, siewniki w postaci przy-
czep do traktorów, siewniki rzutowe [sprzęt rolniczy 
w postaci przyczep do traktorów], podajniki grawitacyjne 
montowane na siewnikach, opryskiwacze upraw, opryskiwa-
cze rolnicze, opryskiwacze [maszyny], opryskiwacze [maszy-
ny] ogrodnicze, opryskiwacze [maszyny] rolnicze, opryskiwa-
cze w postaci przyczepek, opryskiwacze rolnicze [części 
maszyn], opryskiwacze ogrodnicze [części maszyn], opryski-
wacze do montowania na przyczepach, opryskiwacze 
do montowania na traktorach, opryskiwacze [maszyny] roz-
pylające herbicydy do użytku w rolnictwie, opryskiwacze 
[maszyny] do użytku domowego rozpylające środki owado-
bójcze, opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki grzybo-
bójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] roz-
pylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, brony, 
brony talerzowe, brony [sprzęt rolniczy w postaci przyczep 
do traktorów], brony tarczowe [narzędzia rolnicze w postaci 
przyczep do traktorów], kosiarki, kosiarki spalinowe, kosiarki 
mechaniczne, kosiarki [maszyny], kosiarki samobieżne, ko-
siarki bijakowe, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki do zaro-
śli [maszyny], kosiarki do trawników z siedziskiem, kosiarki 
żyłkowe do użytku ogrodniczego, kosiarki [sprzęt rolniczy 
w postaci przyczep do traktorów], kosiarki żyłkowe [urządze-
nia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], ładowarki 
czołowe, ładowarki [przenośniki], ładowarki pieców, łado-
warki skrzyniowe, ładowarki na gąsienicach, ładowarki 
do węgla, ładowarki do maszyn rolniczych, ładowarki do pa-
kowania towarów, ładowarki o sterowaniu burtowym, łado-
warki do leja zasypowego [maszyny], ładowarki automatycz-
ne do pieców dyfuzyjnych, rozrzutniki obornika, rozrzutniki 
kiszonki [maszyny], rozrzutniki nawozów [maszyny], wały 
[sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], wały na-
pędowe, inne niż do pojazdów lądowych, wały rozrządcze 
do pojazdów powietrznych, wały turbin [części do maszyn], 
wały rozrządcze do silników pojazdów, wały napędowe 
do pojazdów powietrznych, wały napędowe do maszyn, 
wały wrzeciona [części silników], wały rozrządcze do maszyn, 
wały do maszyn, wały do pomp, wały rozrządcze, wały car-
dana, wały napędowe, wały korbowe, zgrabiarki, zgrabiarki 
do trawników [maszyny], glebogryzarki, glebogryzarki ogro-
dowe, 12 traktory ogrodnicze, traktory holownicze, traktory 
miejskie, traktory, ciągniki, traktory do trawników, traktory 
ogrodowe do transportu, traktory holownicze i części skła-
dowe do nich, ciągniki, ciągniki siodłowe, ciągniki elektrycz-
ne [pojazdy], ciągniki do ładunków, ciągniki wózków górni-
czych, ciągniki siodłowe z naczepą, ciągniki do celów 
rolniczych, pojazdy lądowe ciągnięte przez ciągnik, ciągniki 
drogowe do ciągnięcia naczep, naczepy do ciągników, łado-
warki [wózki widłowe], pojazdy wyposażone w ładowarki 
jednonaczyniowe, przyczepy, przyczepa, przyczepy towaro-
we, przyczepo-namioty, przyczepy transportowe, przyczepy 
kempingowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy drogowe, 
przyczepy turystyczne mieszkalne, przyczepy mieszkalne 
[karawany], przyczepy do pojazdów, przyczepy do cystern, 
przyczepy kempingowe [pojazdy], przyczepy na sprzęt, 
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przyczepy boczne motocyklowe, wały odbioru mocy do po-
jazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, 
wały do pojazdów lądowych, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej następujących towarów: koparki będące maszy-
nami samobieżnymi, koparki, koparki [maszyny do prac 
ziemnych], koparki jednonaczyniowe podsiębierne, koparki 
jednoczerpakowe mechaniczne, koparki hydrauliczne, ko-
parki [maszyny do robót ziemnych], koparki podsiębierne, 
koparki podsiębierne [maszyny], koparki rowów, koparki 
zgarniakowe [maszyny do robót ziemnych], ładowarki łopa-
towe [maszyny], ładowarki [maszyny], ładowarki [maszyny 
do robót ziemnych], ładowarki przednie do traktorów, łado-
warki przegubowe, lemiesze do maszyn do robót ziemnych, 
łopaty spycharek, maszyny do burzenia, maszyny do kosze-
nia [elektryczne], maszyny do koszenia [na benzynę], maszy-
ny do obróbki rud, maszyny do pompowania do szybów 
naftowych, maszyny do pracy w ziemi, maszyny do przeno-
szenia ziemi, maszyny do przesiewania ziemi, maszyny do ro-
bót przy fundamentach, maszyny do robót ziemnych, ma-
szyny do równania ziemi, maszyny do rozbijania kamieni, 
maszyny do rozrzucania ziemi [maszyny], maszyny do roz-
rzucania ziemi, maszyny do rozwiercania nawierzchni, ma-
szyny do sortowania skał, maszyny do usuwania pali, maszy-
ny do wiercenia szybów, maszyny do wykańczania 
powierzchni i maszyny do kompaktowania, maszyny do wy-
kopywania skał, maszyny do wykopywania ziemi, maszyny 
do zagęszczania gruntu, maszyny do zgarniania ziemi, ma-
szyny górnicze, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze 
i leśne, maszyny kopiące rowy [pługi], maszyny kruszące, 
maszyny natryskujące beton, młoty dźwigniowe, równiarki 
[maszyny], maszyny do robót ziemnych, przyrządy tnące 
do wiercenia górniczego [raise boring], instalacje do przesie-
wania, przesiewacze żużlu [maszyny], przesiewacze, przemy-
słowe maszyny wiertnicze do rozwiercania poziomego, 
przemysłowe maszyny wiercące do wiercenia poziomego, 
prostownice do blach [maszyny], pompy do betonu, pojem-
niki do przenośników podnośnikowych, pojazdy budowlane, 
inne niż do celów transportowych, pogłębiarki do błota, po-
głębiarki [bagrownice], nożyce pneumatyczne, narzędzia 
do podcięć [maszyny], urządzenia wiertnicze, pływające lub 
niepływające, urządzenia do przesuwania ziemi [maszyny], 
urządzenia do równania ziemi [maszyny], tuleje do użytku 
z urządzeniami wiertniczymi, tuleje do użytku z maszynami 
wiertniczymi, świdry ziemne, szufle do spycharek do tere-
nów podmokłych, świdry sterowalne do przemieszczania 
ziemi, spycharki, spycharki amfibie, równiarki [maszyny do ro-
bót ziemnych], sita do ziemi [maszyny], zrywarki [maszyny 
do robót ziemnych], kombajny zbożowe, kombajn zbożowy 
[maszyny], ciągnikowe żniwiarki pokosowe [narzędzia rolni-
cze], aplikatory nawozu w postaci przyczep do ciągników, 
brony holowane ciągnikiem, pługi, pługi śnieżne, lemiesze 
pługów, pługi odśnieżające wirnikowe, ostrza pługu do po-
jazdów, pługi do usuwania darni, pługi stanowiące maszyny 
rolnicze, pługi [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do trakto-
rów], prasy, prasy filtracyjne, prasy typograficzne, prasy ko-
szowe, prasy montażowe, prasy kuźnicze, prasownice elek-
tryczne, urządzenia prasowalnicze, prasy do wina, prasy 
do odpadów, prasy do siana, prasy stołowe [maszyny], prasy 
do tkanin, prasy gnące [maszyny], prasy do tłoczenia, prasy 
do paszy, prasy do opon, prasy do wycinania, prasy do sklej-
ki, prasy [maszyny przemysłowe], siewniki, siewniki rolnicze, 
siewniki [maszyny], siewniki rzutowe, siewniki rzędowe [rolni-
cze przyrządy], siewniki rzędowe [narzędzia rolnicze], siewni-
ki rzędowe [części do maszyn], siewniki rzędowe do maszyn 
rolniczych, siewniki w postaci przyczep do traktorów, siewni-
ki rzutowe [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], 
podajniki grawitacyjne montowane na siewnikach, opryski-

wacze upraw, opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze [maszy-
ny], opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, opryskiwacze [ma-
szyny] rolnicze, opryskiwacze w postaci przyczepek, 
opryskiwacze rolnicze [części maszyn], opryskiwacze ogrod-
nicze [części maszyn], opryskiwacze do montowania na przy-
czepach, opryskiwacze do montowania na traktorach, opry-
skiwacze [maszyny] rozpylające herbicydy do użytku 
w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] do użytku domowego 
rozpylające środki owadobójcze, opryskiwacze [maszyny] 
rozpylające środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, 
opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki owadobójcze 
do użytku w rolnictwie, brony, brony talerzowe, brony [sprzęt 
rolniczy w postaci przyczep do traktorów], brony tarczowe 
[narzędzia rolnicze w postaci przyczep do traktorów], kosiar-
ki, kosiarki spalinowe, kosiarki mechaniczne, kosiarki [maszy-
ny], kosiarki samobieżne, kosiarki bijakowe, kosiarki do trawy 
[maszyny], kosiarki do zarośli [maszyny], kosiarki do trawni-
ków z siedziskiem, kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, 
kosiarki [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], 
kosiarki żyłkowe [urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane 
elektrycznie], ładowarki czołowe, ładowarki [przenośniki], ła-
dowarki pieców, ładowarki skrzyniowe, ładowarki na gąsieni-
cach, ładowarki do węgla, ładowarki do maszyn rolniczych, 
ładowarki do pakowania towarów, ładowarki o sterowaniu 
burtowym, ładowarki do leja zasypowego [maszyny], łado-
warki automatyczne do pieców dyfuzyjnych, rozrzutniki 
obornika, rozrzutniki kiszonki [maszyny], rozrzutniki nawo-
zów [maszyny], wały [sprzęt rolniczy w postaci przyczep 
do traktorów], wały napędowe, inne niż do pojazdów lądo-
wych, wały rozrządcze do pojazdów powietrznych, wały tur-
bin [części do maszyn], wały rozrządcze do silników pojaz-
dów, wały napędowe do pojazdów powietrznych, wały 
napędowe do maszyn, wały wrzeciona [części silników], wały 
rozrządcze do maszyn, wały do maszyn, wały do pomp, wały 
rozrządcze, wały cardana, wały napędowe, wały korbowe, 
zgrabiarki, zgrabiarki do trawników [maszyny], glebogryzarki, 
glebogryzarki ogrodowe, traktory ogrodnicze, traktory ho-
lownicze, traktory miejskie, traktory, ciągniki, traktory 
do trawników, traktory ogrodowe do transportu, traktory ho-
lownicze i części składowe do nich, ciągniki, ciągniki siodło-
we, ciągniki elektryczne [pojazdy], ciągniki do ładunków, cią-
gniki wózków górniczych, ciągniki siodłowe z naczepą, 
ciągniki do celów rolniczych, pojazdy lądowe ciągnięte przez 
ciągnik, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, naczepy 
do ciągników, ładowarki [wózki widłowe], pojazdy wyposa-
żone w ładowarki jednonaczyniowe, przyczepy, przyczepa, 
przyczepy towarowe, przyczepo-namioty, przyczepy trans-
portowe, przyczepy kempingowe, przyczepy [pojazdy], 
przyczepy drogowe, przyczepy turystyczne mieszkalne, 
przyczepy mieszkalne [karawany], przyczepy do pojazdów, 
przyczepy do cystern, przyczepy kempingowe [pojazdy], 
przyczepy na sprzęt, przyczepy boczne motocyklowe, wały 
odbioru mocy do pojazdów lądowych, wały napędowe 
do pojazdów lądowych, wały do pojazdów lądowych.

(210) 485420 (220) 2018 04 26
(731) SENIOR MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wiązowna

(540) SENIOR MED
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(531) 07.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, medyczna, placówki 
opieki medycznej, niehospitalizacyjne.

(210) 485424 (220) 2018 04 27
(731) KOPERKIEWICZ LESZEK EXTRA INVEST, Szczecin
(540) Mennica Szczecińska

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 04.03.01, 04.03.19, 
24.09.03, 24.09.05, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.13

(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, 
badania marketingowe, doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, administrowanie działal-
nością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych, 
usługi kupna i sprzedaży: złota, złota dewizowego, platyny 
i srebra, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży złota, złota de-
wizowego, platyny i srebra w stanie nieprzerobionym oraz 
w postaci sztab, monet i półfabrykatów, pośrednictwo 
w skupie i sprzedaży kamieni szlachetnych, w tym diamen-
tów, usługi w zakresie organizowania punktów sprzedaży 
oraz prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej monet, 
odznaczeń, medali, znaczków, pieczęci, znaczników probier-
czych, datowników, katalogów, klaserów, pamiątek z metali 
szlachetnych oraz opakowań do złota, srebra i kamieni szla-
chetnych z drewna i tworzyw sztucznych.

(210) 485428 (220) 2018 04 27
(731) HAGIEL KEVIN, Gdańsk
(540) Komponada
(510), (511) 29 kompoty, 32 napoje bezalkoholowe, soki 
owocowe.

(210) 485433 (220) 2018 04 27
(731) GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goleniów
(540) Agrogol

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.05.20
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(210) 485450 (220) 2018 04 27
(731) FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) PAPA DIEGO ŚWIEŻY MEKSYK

(531) 02.01.20, 26.01.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 29 mięso, 
ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców 
morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, 
pikle, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie 
mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, guacamole, po-
trawy kuchni meksykańskiej, 30 kawa, herbata, sosy, sosy 
salsa, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, 
quesadilla, enchilada, burrito, chimichanga, nachos, tacos, 
tortille, suszone zioła, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki 
owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mi-
neralna, 35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż 
dla osób trzecich w systemie tradycyjnym oraz poprzez In-
ternet takich towarów jak: artykuły spożywcze przetworzo-
ne i nieprzetworzone, wyroby gastronomiczne, biżuteria, ga-
dżety reklamowe, upominki, odzież, nakrycia głowy, obuwie, 
mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owo-
ców morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, 
pikle, suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, prze-
kąski na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, gu-
acamole, potrawy kuchni meksykańskiej, kawa, herbata, sosy, 
sosy salsa, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, 
lody, quesadilla, enchilada, burrito, chimichanga, nachos, 
tacos, tortille, piwo, napoje bezalkoholowe, soki owoco-
we, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, 
usługi reklamy, promocji i marketingu oraz zbieranie i roz-
powszechnianie informacji dotyczących zdrowej żywności, 
zdrowego odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu życia, 
w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem 
Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów w celach 
handlowych lub reklamowych, dotyczących zdrowej żyw-
ności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, usłu-
gi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie 
franchisingu, 43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn, 
pubów, barów, barów przekąskowych, barów szybkiej obsłu-
gi, bufetów, usługi gastronomiczne i cateringowe, organizo-
wanie przyjęć okolicznościowych, przygotowywanie potraw 
na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, do-
starczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgone-
tek, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach, 
w tym prezentowana w Internecie.

(210) 485472 (220) 2018 04 28
(731) POPIEL WIESŁAWA ALMAVERA, Racibórz
(540) AlmaVera ŻYJ NAPRAWDĘ ZDROWO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej 
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży ko-
respondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji na-
stępujących towarów: dania gotowe i wytrawne przekąski, 
przetwory spożywcze na bazie ziaren, przetwory spożywcze 
na bazie słodu, mąka, makarony, zboża, płatki śniadaniowe, 
owsianka i grysik, herbata, kawa, kakao, przyprawy, zioła 
przetworzone, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, świeże owo-
ce, orzechy, warzywa i zioła, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), wa-
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rzywa suszone, owoce suszone, bakalie, rośliny strączkowe, 
nabiał i substytuty nabiału, produkty serowarskie, mleko, ser, 
jogurt, napoje bezalkoholowe, soki, wody, aromatyzowane 
napoje gazowane, miód, wypieki, wyroby cukiernicze, cze-
kolada i desery, cukierki, batony i guma do żucia, słodycze, 
sardynki, sardele, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów 
tekstylnych, bielizna stołowa i pościelowa, odzież dziecięca, 
wyciskarki do soku, prasy do oleju, oczyszczacze powietrza, 
kiełkownice, tace do wysiewu nasion, zastawa stołowa, przy-
bory kuchenne i pojemniki, szklanki, miski ze szkła, dzbanki, 
garnki, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, środki czystości, pie-
luchy dla niemowląt, artykuły do karmienia i smoczki, smocz-
ki do butelek do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, 
kubeczki do karmienia dzieci, gryzaki na ząbkowanie, wózki 
dziecięce, chusty do noszenia niemowląt, łóżeczka dziecięce, 
dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, kosze 
do noszenia dzieci, kosze do spania dla niemowląt, ochra-
niacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, 
kocyki dziecięce, kocyki dla niemowląt [rożki], prześcieradła 
do łóżeczek dziecięcych, śliniaki dla niemowląt z tworzyw 
sztucznych, zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecię-
cych, maskotki, grzechotki, zabawki, artykuły żywnościowe 
dla dzieci, suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 485479 (220) 2018 04 29
(731) IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Obstil-norm
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki 
pomocnicze dla celów medycznych, leki wzmacniające, pre-
paraty farmaceutyczne.

(210) 485480 (220) 2018 04 29
(731) IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Insulnorm
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki 
pomocnicze dla celów medycznych, leki wzmacniające, pre-
paraty farmaceutyczne.

(210) 485481 (220) 2018 04 29
(731) AM CRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrołęka
(540) HOPITO

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.11
(510), (511) 32 piwo rzemieślnicze.

(210) 485487 (220) 2018 04 30
(731) PUTOWSKI LUCJAN MARGOSHIP, Oleśnica
(540) MARGOSHIP DOBRY KURS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 15.07.07
(510), (511) 42 projektowanie statków, projektowanie łodzi, 
projektowanie statków pełnomorskich, projektowanie po-
jazdów morskich, projektowanie graficzne ilustracji, projek-
towanie naukowe i techniczne, projektowanie techniczne 
i doradztwo, projektowanie komponentów mechanicznych 
i mikromechanicznych, doradztwo techniczne związane 
z projektowaniem.

(210) 485493 (220) 2018 04 30
(731) NIESPOREK-NAJUCH SABINA FOTO NIESPOREK, 

Siemianowice Śląskie
(540) FOTONIESPOREK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 16.03.03, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 40 utrwalanie fotografii, reprodukcja fotogra-
fii, odnawianie fotografii, drukowanie fotograficzne, retusz 
fotograficzny, wywoływanie fotograficzne, obróbka foto-
graficzna, usługi odnawiania fotografii, cyfrowe odnawianie 
fotografii, reprodukcja przezroczy fotograficznych, reproduk-
cja odbitek fotograficznych, powiększanie odbitek fotogra-
ficznych, kopiowanie slajdów fotograficznych, powielanie 
slajdów fotograficznych, wywoływanie filmów fotograficz-
nych, drukowanie przezroczy fotograficznych, przenoszenie 
przeźroczy fotograficznych, kopiowanie filmów fotograficz-
nych, wynajem powiększalników fotograficznych, obrób-
ka filmów fotograficznych, obróbka zdjęć fotograficznych, 
usługi laboratorium fotograficznego, utrwalanie i konserwa-
cja fotografii, wywoływanie filmów i powielanie fotografii, 
przenoszenie fotografii na płyty kompaktowe, drukowanie 
fotografii z nośników cyfrowych, obróbka filmów i obróbka 
fotograficzna, usługi informacyjne dotyczące obróbki filmów 
fotograficznych, udzielanie informacji związanych z usługa-
mi drukowania fotograficznego, udzielanie informacji zwią-
zanych z wywoływaniem filmów fotograficznych, usługi 
informacyjne dotyczące wykonywania odbitek z filmów 
fotograficznych, drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, 
obróbka fotograficzna [wywoływanie zdjęć], cyfrowe po-
lepszanie zdjęć, 41 fotografia, fotografia portretowa, nauka 
fotografii, usługi fotografów, montaż filmów fotograficznych, 
usługi edukacyjne w zakresie fotografii, kompozycje fotogra-
ficzne na rzecz innych, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu 
fotograficznego, produkcja nagrań audio i video oraz usługi 
fotograficzne, usługi edukacyjne dotyczące wywoływania 
zdjęć, udostępnianie zdjęć on-line nie do pobrania.
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(210) 485494 (220) 2018 04 30
(731) FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) PUDROMINA
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, olejki do celów kosme-
tycznych, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, 
zestawy kosmetyków, chusteczki nasączane płynami farma-
ceutycznymi, 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów me-
dycznych, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, płyny 
do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne.

(210) 485495 (220) 2018 04 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 

VENUS M. ZYGA SPÓŁKA JAWNA, Marysinek
(540) PROTECTOR BY-PASS NON GMO BIAŁKO CHRONIONE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 03.04.02, 
08.03.01

(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 
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) 485504 (220) 2018 04 30
(731) MPM AGD SPÓŁKA AKCYJNA, Milanówek
(540) BORA

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 urządzenia elektryczne stosowane w gospo-
darstwie domowym, takie jak: roboty kuchenne, malakse-
ry, miksery, blendery, młynki domowe elektryczne, młynki 
do kawy, noże elektryczne, krajalnice do chleba, otwieracze 
do puszek, wyciskacze do owoców, sokowirówki, szatkowni-
ce do warzyw, maszynki do mielenia, szczotki elektryczne, 

urządzenia elektryczne do prania dywanów, froterki do par-
kietów elektryczne, prasownice, pralki, maszyny do szycia, 
zmywarki naczyń.

(210) 485506 (220) 2018 04 30
(731) BACIŃSKI ZBIGNIEW, Warszawa
(540) SILPOMP
(510), (511) 35 handlowe informacje, porady udzielane kon-
sumentom, organizowanie wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, doradztwo handlowe, pokazy towarów, 
sprzedaż pomp, silników elektrycznych i napędów, 37 in-
formacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawy 
maszyn, naprawa pomp, regeneracja maszyn, regeneracja 
silników, wynajem pomp.

(210) 485507 (220) 2018 04 30
(731) KULIG ZOFIA, Stalowa Wola
(540) TERRA IGNIS ROZWADÓW

(531) 19.09.02, 25.01.25, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 płytki ceramiczne - kafle ceramiczne, 20 me-
ble kuchenne, 35 sprzedaż kafli, okuć, mebli, 37 usługi bu-
dowlane, konstrukcyjne, montaż kafli, montaż mebli, 42 pro-
jektowanie instalacji, mebli, dekoracji wnętrz, brył kaflowych, 
kafli ceramicznych.

(210) 485518 (220) 2018 04 30
(731) CZYŻYK ALICJA FERA, Ornontowice
(540) FE FERA equestrian

(531) 25.01.25, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 18 odzież dla zwierząt, torebki, 25 odzież.
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(210) 485544 (220) 2018 04 30
(731) ZAMORSKI WALDEMAR, Grzęska
(540) T MOTO TORNADO GROUP

(531) 14.01.14, 24.01.05, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, ba-
gażniki do pojazdów, błotniki, kierownice do motocykli, klak-
sony do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, lusterka 
boczne i wsteczne do pojazdów, łańcuchy do motocykli, 
motocykle, motorowery, nóżki motocyklowe, obwody hy-
drauliczne do pojazdów, okładziny hamulcowe do pojaz-
dów, pojazdy skutery śnieżne, pokrowce na siodełka moto-
cyklowe, ramy do motocykli, silniki do motocykli, siodełka 
do motocykli, szyby przednie pojazdów, 41 doradztwo za-
wodowe, informacje o imprezach rozrywkowych i rekre-
acyjnych motocyklowych, kształcenie praktyczne (pokazy), 
nauczanie indywidualne, klub nocny, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji i seminariów, organizowanie zawodów 
sportowych motocyklowych, prowadzenie wycieczek moto-
cyklowych z przewodnikiem, usługi szkoleniowe prowadzo-
ne przy pomocy symulatorów.

(210) 485549 (220) 2018 04 30
(731) REMBUD I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Opole

(540) K2 ARENA

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi fitness klubu, usługi trenerskie, usługi 
sportowe, usługi rekreacyjne, usługi rozrywkowe, usługi si-
łowni, usługi wspinaczkowe.

(210) 485553 (220) 2018 04 30
(731) PIEKARNIA WARMIŃSKA  

M. ŁAWRUKAJTIS-KLIMKOWSKA, M. ŁAWRUKAJTIS 
SPÓŁKA JAWNA, Braniewo

(540) KOPIERNICZKI
(510), (511) 30 żywność na bazie mąki spożywczej i prepa-
ratów zbożowych, wyroby ciastkarskie i cukiernicze: babki, 
biszkopty, ciasta, ciastka, kruche ciasteczka, ciasto na ciastka, 
keksy, krajanki, ciastka piernikowe, piernik, pierniczki, pierniki 
nadziewane, pierniki w glazurze, pierniki w czekoladzie, pier-
niki w polewie czekoladopodobnej, pieczywo cukiernicze, 
pieczywo imbirowe jako piernik, polewy do ciast.

(210) 485555 (220) 2018 04 30
(731) ORIAN ANNA, Zdzieszowice
(540) MISTRZOSTWA POLSKI CHEMIKÓW bieg uliczny 10 km

(531) 04.05.03, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych w tym 
próbek, druków, prospektów, broszur dla potrzeb organi-
zacji zawodów sportowych, rozlepianie plakatów reklamo-
wych, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 
usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, doradztwo pro-
mocyjno-reklamowe, usługowe analizy kosztów zawodów 
sportowych, badania opinii publicznej w zakresie zawodów 
sportowych, agencje reklamowe oferujące takie usługi jak: 
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, rozlepianie plakatów rekla-
mowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, 41 wynajmo-
wanie stadionów, organizowanie mistrzostw sportowych, 
organizowanie imprez sportowych, organizacja zawodów 
sportowych, organizacja zawodów sportowych zwłaszcza 
sportów masowych w różnych dziedzinach i dyscyplinach, 
wypożyczanie sprzętu sportowego, przygotowywanie 
imprez sportowych, organizowanie konkursów edukacyj-
no-promocyjnych o tematyce sportowej, prowadzenie za-
wodów sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia zawod-
ników sportowych, informacje na temat sportu, edukacja, 
rozrywka i sport, usługi propagowania kultury fizycznej, 
organizacja imprez kulturalnych.

(210) 485560 (220) 2018 04 30
(731) PIEKARNIA WARMIŃSKA  

M. ŁAWRUKAJTIS-KLIMKOWSKA, M. ŁAWRUKAJTIS 
SPÓŁKA JAWNA, Braniewo

(540) KOPIERNIK
(510), (511) 30 żywność na bazie mąki spożywczej i prepa-
ratów zbożowych, wyroby ciastkarskie i cukiernicze: babki, 
biszkopty, ciasta, ciastka, kruche ciasteczka, ciasto na ciastka, 
keksy, krajanki, ciastka piernikowe, piernik, pierniczki, pierniki 
nadziewane, pierniki w glazurze, pierniki w czekoladzie, pier-
niki w polewie czekoladopodobnej, pieczywo cukiernicze, 
pieczywo imbirowe jako piernik, polewy do ciast.

(210) 485566 (220) 2018 04 30
(731) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Suplement diety hepatil CompleX4w1

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, substancje 
dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, suplementy diety do ce-
lów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi 
w celu utrzymania stanu fizjologicznego i poprawy ogólne-
go stanu zdrowia zawarte w klasie 5, preparaty działające 
ochronnie na wątrobę.

(210) 485571 (220) 2018 04 30
(731) KĘDZIERSKI PAWEŁ KABEX DOCIEPLENIA, Nadarzyn
(540) Kabex

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 spoiwa do betonu, lepiki, kleje i masy klejowe 
do przyklejania i zaciągania, środki do konserwacji cemen-
tu, środki do konserwacji betonu w tym żywice syntetyczne 
w stanie surowym z wyjątkiem farb i olejów, żywice akrylo-
we i epoksydowe w stanie surowym, polistyren do spienia-
nia, 2 farby, farby elewacyjne: akrylowe, silikatowe i silikono-
we, farby akrylowe do wnętrz, farby jako powłoki, powłoki 
do krycia dachów, lakiery dla przemysłu, lakier asfaltowy, ży-
wice naturalne w stanie surowym, rozcieńczalniki do farb i la-
kierów, 17 materiały izolacyjne ciepłochronne, zimnochron-
ne i dźwiękochłonne, budowlane materiały termoizolacyjne: 
styropian, wełna mineralna, włókno szklane, płyty warstwo-
we termoizolacyjne, płyty izolacyjne z wełny mineralnej i sty-
ropianu, styropianowe płyty izolacyjne laminowane - styro-
pian oklejony papą, osłony izolacyjne ze styropianu do rur, 
siatka z włókna szklanego, folie z tworzyw sztucznych inne 
niż do pakowania, folie i filmy do laminowania płyt izolacyj-
nych, materiały wypełniające, uszczelniające, 19 materiały 
budowlane niemetalowe, cegła, cement, piasek, gips, glina 
ceglarska, kamień, kruszywa, marmur, wapno, żwir, podkłady 
gruntujące niemetalowe, masy tynkarskie, masa tynkarska 
na bazie żywicy silikonowej, polikrzemianowa i akrylowa 
masa tynkarska, tynki mineralne, akrylowe, silikatowe, mozai-
kowe i strukturalne, zaprawy cementowe, płyty budowlane 
niemetalowe, elementy budowlane ze styropianu, styropia-
nowe płyty i profile, okładziny budowlane ze styropianu, 
płytki i listewki wykończeniowe ze styropianu, betonowe 
elementy budowlane, elementy konstrukcyjne prefabry-
kowane żelbetowe, beton towarowy, zaprawy budowlane, 
35 usługi importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa 
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi 
prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach oraz 
za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: 
materiały budowlane, materiały wyposażenia sanitarnego, 
systemy dociepleń, budowlane materiały termoizolacyjne, 
materiały hydroizolacyjne, materiały betonowe, artykuły 

chemii budowlanej, farby i lakiery, tynki, kleje, zaprawy bu-
dowlane, gładzie i gipsy, materiały elewacyjne, narzędzia, 
maszyny i urządzenia budowlane i górnicze, maszyny i urzą-
dzenia dla przemysłu i handlu, usługi w zakresie marketingu 
i prezentacji, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja 
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, orga-
nizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, 37 usługi budow-
lano-montażowe i remontowe w zakresie budownictwa 
ogólnego i przemysłowego, budowlane roboty izolacyjne, 
wykonywanie systemów ociepleń, roboty dociepleniowe 
i elewacyjne, wykonywanie dociepleń na zewnętrznych 
ścianach budynków, usługi mieszania tynków i farb akrylo-
wych, silikatowych i silikonowych, wykonywanie robót ogól-
nobudowlanych związanych z montażem i wznoszeniem 
budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, ro-
boty inżynieryjne lądowe i wodne, roboty ziemne, burzenie 
i rozbiórka obiektów budowlanych, stawianie rusztowań, bu-
dowlane roboty wykończeniowe: murarstwo, tynkowanie, 
malowanie, posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie 
ścian, zakładanie stolarki budowlanej, naprawa i konserwacja 
maszyn i urządzeń budowlanych, 41 organizowanie i prowa-
dzenie pokazów, szkoleń, sympozjów i konferencji dla osób 
trzecich w zakresie wykonawstwa systemów ociepleń, wyko-
nawstwa i technologii materiałów termoizolacyjnych, usługi 
związane z organizacją imprez kulturalnych, rekreacyjnych, 
rozrywkowych i wypoczynkowych, 42 prace badawczo-
-rozwojowe dla osób trzecich, opracowywanie projektów 
technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, 
badania chemiczne, testowanie materiałów, kontrola jakości, 
doradztwo techniczne w zakresie wykonywania systemów 
ociepleniowych, robót dociepleniowych, elewacyjnych i do-
boru kolorystyki tynków, wzornictwo przemysłowe.

(210) 485582 (220) 2018 05 01
(731) MAKOWSKA ANNA, KOWALCZYK MAŁGORZATA 

PESTKA SPÓŁKA CYWILNA, Grodzisk Mazowiecki
(540) PESTKA
(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, ozdób do włosów, 
portfeli, portfeli skórzanych, pasków, pasków skórzanych, 
odzieży, bielizny damskiej, bielizny, zegarków, breloków, raj-
stop, okularów, okularów przeciwsłonecznych.

(210) 485583 (220) 2018 05 01
(731) MAKOWSKA ANNA, KOWALCZYK MAŁGORZATA 

PESTKA SPÓŁKA CYWILNA, Grodzisk Mazowiecki
(540) pestka
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(531) 27.05.01, 29.01.01, 02.09.01
(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, ozdób do włosów, 
portfeli, portfeli skórzanych, pasków, pasków skórzanych, 
odzieży, bielizny damskiej, bielizny, zegarków, breloków, raj-
stop, okularów, okularów przeciwsłonecznych.

(210) 485586 (220) 2018 05 01
(731) HAŃCZARYK MIROSŁAW TANIEKOMINY.PL, Wałcz
(540) KOMINEXX.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, czę-
ści kominków i wkładów kominkowych, rury i rurki metalo-
we, przewody metalowe do instalacji grzewczych, kształtki 
rurowe metalowe, grzejniki.

(210) 485587 (220) 2018 05 01
(731) HAŃCZARYK MIROSŁAW TANIEKOMINY.PL, Wałcz
(540) KOMINY IZOLOWANE.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.01, 01.15.05
(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, czę-
ści kominków i wkładów kominkowych, rury i rurki metalo-
we, przewody metalowe do instalacji grzewczych, kształtki 
rurowe metalowe, grzejniki.

(210) 485588 (220) 2018 05 01
(731) HAŃCZARYK MIROSŁAW TANIEKOMINY.PL, Wałcz
(540) TANIEKOMINY.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.05, 02.09.01
(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, czę-
ści kominków i wkładów kominkowych, rury i rurki metalo-
we, przewody metalowe do instalacji grzewczych, kształtki 
rurowe metalowe, grzejniki.

(210) 485597 (220) 2018 05 02
(731) ADAMCZUK BARTŁOMIEJ MACIEJ  

CENTRUM ROWEROWE, Sulejówek
(540) LEGALNA SZTANGA

(531) 27.05.01, 21.03.13, 21.03.25
(510), (511) 25 odzież.

(210) 485599 (220) 2018 05 02
(731) GRZESZCZUK MARCIN, Stargard
(540) TB

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 zajęcia sportowe, zajęcia sportowe i rekre-
acyjne, udostępnienie sprzętu sportowego, usługi klubów 
sportowych, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi roz-
rywkowe związane ze sportem, usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, fitness kluby, prowadzenie zajęć fitness, usługi tre-
nerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi siłowni, 
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usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness 
kluby], usługi treningowe w zakresie aerobiku, usługi trenin-
gów osobistych.

(210) 485600 (220) 2018 05 02
(731) GRZESZCZUK MARCIN, Stargard
(540) TB THE BODY

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 zajęcia sportowe, zajęcia sportowe i rekre-
acyjne, udostępnienie sprzętu sportowego, usługi klubów 
sportowych, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi roz-
rywkowe związane ze sportem, usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, fitness kluby, prowadzenie zajęć fitness, usługi tre-
nerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi siłowni, 
usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness 
kluby], usługi treningowe w zakresie aerobiku, usługi trenin-
gów osobistych.

(210) 485601 (220) 2018 05 02
(731) ZEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo
(540) BLESS

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież męska, damska, dziecięca, odzież 
męska.

(210) 485604 (220) 2018 05 02
(731) ZAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) zava New Style Collection Q i Z

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, damska, 
dziecięca.

(210) 485605 (220) 2018 05 02
(731) EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutry

(540) AMIRAP

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy, mikroelementy dla zwierząt, 
31 pasze dla zwierząt, komponenty paszowe, dodatki ży-
wieniowe do wyrobu pasz, surowce paszowe, nasiona roślin 
rolniczych.

(210) 485607 (220) 2018 05 04
(731) Monster Energy Company, Corona , US
(540) REHAB THE BEAST!
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, suplementy die-
ty w postaci płynnej, suplementy diety sprzedawane jako 
składnik napojów, suplementy diety jako składnik napojów, 
napoje ziołowe, napoje odżywcze, napoje wzbogacone wi-
taminami, napoje wzbogacone w składniki odżywcze, napo-
je wzbogacone w aminokwasy, napoje wzbogacone w zioła, 
30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, napoje na bazie 
kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, czekolada pitna, 
ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, lody spożywcze, cukier, miód, mela-
sa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy 
(przyprawy), przyprawy korzenne, lód, 32 napoje bezalko-
holowe, w tym napoje gazowane i napoje energetyzujące, 
syropy, koncentraty, proszki i preparaty do sporządzania na-
pojów, w tym do napojów gazowanych i napojów energety-
zujących, piwo.

(210) 485613 (220) 2018 05 04
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) CHEETOS FAVORITOS
(510), (511) 30 przekąski z kukurydzy, kukurydza przetwo-
rzona, popcorn, kukurydza palona, chrupki kukurydziane 
i dmuchane, przekąski z kukurydzy, przekąski na bazie kuku-
rydzy, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, gotowe 
do spożycia przekąski składające się głównie ziaren, kukury-
dzy, zbóż, płatków zbożowych lub ich kombinacji.

(210) 485614 (220) 2018 05 04
(731) WOLSKA ALEKSANDRA AWARTS, Warszawa
(540) 
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(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, konferencyjne, ho-
telowe, ogrodowe, metalowe, szkolne, mównice, pulpity 
[meble], pulpity do pracy stojącej, stoły, stoliki, stoły meta-
lowe, blaty stołowe, szafy, szafki, kartoteki [meble], komody, 
kredensy, kozły [stojaki meblowe], krzesła, taborety, ławy 
[meble], stoiska wystawowe, stojaki, półki, pojemniki nie-
metalowe [składowanie, transport], skrzynie niemetalowe, 
wózki meblowe, palety transportowe niemetalowe, tablice 
ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, drzwi 
do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, panele drew-
niane do mebli, wyroby stolarskie, niemetalowe: tabliczki 
identyfikacyjne, stelaże wystawowe, meblowe, stojaki wy-
stawowe, meblowe, ubraniowe, numery domów, maszty 
flagowe, 42 wzornictwo przemysłowe, projektowanie me-
bli biurowych, konferencyjnych, hotelowych, ogrodowych, 
metalowych, szkolnych, projektowanie systemów oznako-
wania wewnętrznego i zewnętrznego obiektów budow-
lanych, projektowanie informacyjnych, identyfikacyjnych, 
sygnalizacyjnych elementów oznakowania obiektów bu-
dowlanych, doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, instalacja oprogramowania komputerowego, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, projektowanie dekoracji wnętrz, testowa-
nie materiałów, usługi architektoniczne, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, usługi graficzne, usługi inżynieryj-
ne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, wynajem 
sprzętu do przetwarzania danych, doradztwo i informacja 
w zakresie wymienionych usług.

(210) 485616 (220) 2018 05 06
(731) SKOPOWSKI PIOTR, Ustronie Morskie
(540) Pod Dmuchawcem
(510), (511) 43 hotele, motele, pensjonaty, usługi hote-
larskie, usługi pensjonatowe, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, pokoje gościnne, domy, mieszkania i apar-
tamenty wakacyjne, żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy 
opieki dla osób starszych, ośrodki wczasowe, domki let-
niskowe, usługi noclegowe, hotele dla zwierząt, bary, re-
stauracje, kawiarnie, pizzerie, lokale gastronomiczne, 
stołówki.

(210) 485617 (220) 2018 05 04
(731) Diamond Quest Limited, Road Town, VG
(540) SAAT

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.22, 24.09.01, 24.09.03, 26.11.01, 
26.11.08, 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) 485619 (220) 2018 05 04
(731) Diamond Quest Limited, Road Town, VG
(540) D-BLEND John

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 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) 485620 (220) 2018 05 04
(731) Diamond Quest Limited, Road Town, VG
(540) SYABAS
(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) 485622 (220) 2018 05 04
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) CHEETOS CRUNCHETOS
(510), (511) 30 przekąski z kukurydzy, kukurydza przetwo-
rzona, popcorn, kukurydza palona, chrupki kukurydziane 
i dmuchane, przekąski z kukurydzy, przekąski na bazie kuku-
rydzy, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, gotowe 
do spożycia przekąski składające się głównie ziaren, kukury-
dzy, zbóż, płatków zbożowych lub ich kombinacji.

(210) 485623 (220) 2018 05 04
(731) Diamond Quest Limited, Road Town, VG
(540) 

(531) 03.01.02, 03.01.23, 24.01.05, 24.01.18, 25.01.05
(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) 485629 (220) 2018 05 07
(731) HIGHWAY PETROLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
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(540) HIGHWAY
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do olejów, dodatki deter-
gentowe do użytku z olejami silnikowymi, olej przekładnio-
wy, oleje do obwodów hydraulicznych, oleje do przekładni 
automatycznych, oleje do zawieszenia hydraulicznego, oleje 
hamulcowe, oleje przekładniowe, oleje silikonowe, prepara-
ty chemiczne do oczyszczania oleju, chłodziwa do silników, 
płyny hamulcowe, płyny hydrauliczne, płyny transmisyjne, 
4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, olej napędowy, oleje 
do samochodowych przekładni głównych, oleje silnikowe, 
oleje do silników samochodowych, oleje smarowe do sil-
ników pojazdów mechanicznych, oleje smarowe jako oleje 
hydrauliczne, oleje do smarowania, oleje przekładniowe, 
oleje samochodowe, oleje smarujące do silników benzyno-
wych, oleje smarujące do urządzeń samochodowych, oleje 
wysokooczyszczone do silników, oleje smarowe jako oleje 
hydrauliczne, smary do pojazdów, smary samochodowe, 
smary będące olejami przekładniowymi, smar do klocków 
hamulcowych.

(210) 485639 (220) 2018 05 07
(731) KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA 

ROKOKO SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) HAIR UP!

(531) 29.01.12, 24.17.04, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 26 włosy sztuczne, włosy do przedłużania, treski 
z włosów, tupety, peruczki, peruki, 44 salony fryzjerskie, usłu-
gi klinik medycznych, salony  piękności, implantacje (wszcze-
pianie) włosów.

(210) 485641 (220) 2018 04 26
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) VEGAN FRIENDLY

(531) 05.03.15, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, 
lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, 
kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfu-
meryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki 
do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do pie-
lęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędr-

niające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, 
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedosko-
nałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki 
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 
5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, 
emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycz-
nych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, ko-
smetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, 
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, 
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie 
i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty 
antybakteryjne.

(210) 485642 (220) 2018 05 07
(731) British American Tobacco (Brands) Limited,  

Londyn, GB
(540) JOHN PLAYER GOLD LEAF

(531) 02.01.01, 02.01.02, 26.01.14, 26.04.02, 26.11.07, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony, 
tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby 
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), 
cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, 
bibuła papierosowa, glizy papierosowe, filtry papierosowe, 
kieszonkowe urządzenia do skręcania papierosów, ręcz-
ne urządzenia do umieszczania tytoniu w papierowych 
glizach, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, produkty tytoniowe 
do podgrzewania.

(210) 485649 (220) 2018 05 07
(731) MPL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balice
(540) mplservices

(531) 26.03.01, 26.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 dzierżawa i wynajem powierzchni handlo-
wych, 37 sprzątanie nieruchomości, sprzątanie pomiesz-
czeń biurowych, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie 
terenów publicznych, sprzątanie pomieszczeń użyteczności 
publicznej, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samolotów, 
39 prowadzenie parkingów, usługi parkingowe, wynajmo-
wanie miejsc parkingowych, usługi udostępniania miejsc 
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parkingowych, wynajem przestrzeni parkingowej dla pojaz-
dów, rezerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach, or-
ganizowanie transportu taksówkowego, świadczenie usług 
w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobil-
nych, 43 restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, 
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, 
restauracje oferujące dania na wynos.

(210) 485650 (220) 2018 05 07
(731) ŚWITAŁA KAROL, Gniewkowo
(540) JEMSUSHI

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 dostawa żywności, 43 restauracje, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering).

(210) 485652 (220) 2018 05 07
(731) SOSNOWSKA MONIKA, Białystok
(540) FRESCO gelato e caffè

(531) 08.01.18, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, lody owocowe, lody 
mleczne, lody włoskie, lody spożywcze, sorbety, 43 kawiar-
nia, lodziarnia.

(210) 485653 (220) 2018 05 07
(731) SUPROBION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) CYTYKOT
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceu-
tyczne, wyroby medyczne zawarte w tej klasie, suplementy 
diety.

(210) 485654 (220) 2018 05 07
(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN  

SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) Kierunek POLSKA

(531) 03.07.01, 03.07.19, 05.05.20, 07.01.03, 07.11.10, 27.05.04, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 1 dodatki detergentowe do paliw, dodatki che-
miczne do paliw, dodatki chemiczne do obróbki paliwa, 
chemiczne dodatki do paliw przeciw zamarzaniu, dodatki 
chemiczne do zwiększania liczby oktanowej paliwa, dodatki 
chemiczne do środków czyszczących stosowanych w ukła-
dzie wtrysku paliwa, dodatki chemiczne do użytku w pali-
wach w celu powstrzymywania korozji, preparaty chemiczne 
używane jako dodatki do paliw w celu poprawiania spalania, 
preparaty chemiczne używane jako dodatki do paliw w celu 
zwalczania zanieczyszczeń, płyny niskozamarzające, płyn ha-
mulcowy, 3 środki toaletowe, preparaty do czyszczenia i od-
świeżania, kosmetyki, olejki eteryczne, środki do mycia i pie-
lęgnacji ciała i włosów, środki myjące, środki do czyszczenia 
zębów, środki do prania, toaletowe środki sanitarne, dezodo-
ranty osobiste, perfumy, wody kolońskie, pasty do obuwia, 
preparaty do wybielania, preparaty do odtłuszczania do ce-
lów domowych i inne produkty kosmetyczne oraz do czysz-
czenia, detergenty, 9 utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, filmy 
i muzykę, gry wideo nagrane na dysku jako oprogramowanie 
komputerowe, gry w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, 11 urządzenia oświetle-
niowe, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, 
reflektory punktowe, latarki, żarówki, zapalniczki, 16 papier, 
dzienniki, czasopisma, papeteria, tworzywa sztuczne do pa-
kowania, noże do papieru i kartonu, opakowania z tworzyw 
sztucznych i papieru, chusteczki jednorazowe, papier toale-
towy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, kalendarze, obru-
sy papierowe, broszury, emblematy, etykiety nie z materiału 
tekstylnego, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, kartki 
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, li-
tografie, mapy, materiały drukowane, materiały piśmienne, 
nalepki, naklejki, notatniki, prospekty, publikacje reklamowe, 
reprodukcje graficzne, wydruki graficzne, zeszyty, książki, 
18 parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, portfele, torby uni-
wersalne, torby sportowe, plecaki, torby podróżne, toreb-
ki na ramię, 21 kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, 
kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki 
szklane, talerze, talerzyki, podstawki - wszystkie wymienio-
ne towary zawarte w klasie 21, 28 ozdoby świąteczne, gry, 
gry planszowe, przenośne gry komputerowe, zabawki, kar-
ty do gry, 29 ekstrakty mięsne, mięso, drób, ryby, skorupia-
ki, mięczaki, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne 
oleje i tłuszcze: margaryna, masło, olej, smalec, oliwa, owoce 
i warzywa konserwowane, suszone, gotowane, konfitury, 
dżemy, galaretki, żelatyna, konfitury, konserwy, pikle, wędli-
ny, jogurty, sałatki, hummus, chipsy, puddingi na bazie mle-
ka, desery owocowe, desery jogurtowe, schłodzone desery 
mleczne, desery wykonane z produktów mlecznych, zupy, 
sery, kefiry, mleko, śmietana, przekąski na bazie soi, przeką-
ski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski 
na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie 
warzyw strączkowych, przekąski na bazie suszonych owo-
ców, przekąski ziemniaczane, przekąski na bazie ziemniaków, 
przekąski na bazie owoców, kandyzowane przekąski owo-
cowe, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, gotowe dania 
warzywne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, 
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, przyprawy, chleb, 
bułki, ciastka, wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze, cze-
kolady, lody, miód, syrop z melasy, syropy smakowe, drożdże, 
proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, dania goto-
we z ryżu, dania gotowe z makaronu, potrawy i przyprawy 
w proszku, w kostkach i w płynie, makarony, kasze i inne 
wyroby zbożowe, kisiel, budyń, sosy do sałat, chałwa, gala-
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retki owocowe i spożywcze jako słodycze, hot-dogi, gofry, 
guma do żucia, muesli, pierogi, naleśniki, kanapki, paszteciki, 
31 swieże owoce i warzywa, nasiona, orzechy, 32 wody mi-
neralne, gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, 
syropy do napojów bezalkoholowych, preparaty do przygo-
towywania napojów, napoje owocowe, soki owocowe, napo-
je energetyczne i izotoniczne, nektary, piwo, 34 tytoń, papie-
rosy, cygara, zapałki, zapalniczki i inne artykuły dla palących, 
35 pośrednictwo handlowe, usługi sprzedaży następujących 
towarów: branży kosmetycznej, chemicznej, farmaceutycz-
nej, spożywczej, chemii gospodarczej, komputerowej, audio-
video, naukowej, elektronicznej, samochodowej, rowerowej, 
tytoniowej, alkoholowej, odzieżowej, jubilerskiej, medycznej, 
skórzanej, dekoracji wnętrz, zabawkarskiej, usługi w zakresie 
programów lojalnościowych, zarządzanie programami lo-
jalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, organi-
zacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościo-
wych dla klientów i programów motywacyjnych.

(210) 485657 (220) 2018 05 07
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) KETOFAST
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, dietetyczne 
środki medyczne i lecznicze, odżywki medyczne, środki 
wspomagające leczenie.

(210) 485659 (220) 2018 05 07
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) KETOKAPS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, dietetyczne 
środki medyczne i lecznicze, odżywki medyczne, środki 
wspomagające leczenie.

(210) 485661 (220) 2018 05 07
(731) STOWARZYSZENIE MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM, 

Czosnów
(540) MISJA KAMPINOS

(531) 24.01.09, 03.04.07, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 edycja tekstów reklamowych, publikacja 
tekstów reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenie 
działalności gospodarczej, usługi agencji informacji i han-
dlowej, wykonywanie badań w zakresie działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania 
działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, marketing, usługi reklamy, han-

del książkami, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je kupować 
i oglądać w hurtowni i sklepie z produktami określonymi 
jako produkty lokalne (produkt lokalny produkt wytworzo-
ny z surowców lokalnie dostępnych w sposób przyjazny dla 
środowiska), badanie rynku i opinii publicznej, promocja po-
staw prospołecznych (kampanie społeczne, konsumenckie), 
39 turystyka, wytyczanie szlaków turystycznych, informacja 
turystyczna, organizowanie wycieczek i zwiedzania, rezer-
wacje podróży: usługi osób towarzyszących podróżnym, 
41 organizacja szkoleń, sympozjów, konferencji, kongresów, 
wystaw i innych imprez edukacyjnych (w tym wizyt studyj-
nych), kulturalnych i sportowych, publikacja tekstów innych 
niż reklamowe, usługi edukacyjne, nauczanie, publikowanie 
książek, wykonywanie fotoreportaży, informacja o rozryw-
kach i rekreacji, lekcje muzealne (ekomuzealne), zielone szko-
ły, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów i organizowa-
nie widowisk popularyzujących postawy proekologiczne, 
usługi edukacyjne: historyczne, patriotyczne oraz na rzecz 
ochrony środowiska, organizacja imprez i szkoleń o charak-
terze gastronomiczno-kulinarnym, organizacja widowisk 
historycznych i patriotycznych, 42 certyfikowanie jakości 
produktów i usług, doradztwo techniczne, doradztwo w za-
kresie ochrony środowiska, badania w zakresie środowiska 
naturalnego, projektowanie tras turystycznych, 43 hotele, 
domy noclegowe, pensjonaty, motele, bary, restauracje, tym-
czasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, pensjonaty agroturystyczne, 45 usługi w zakresie 
administrowania prawami własności intelektualnej, udzie-
lania licencji i pośrednictwo w obrocie prawami własności 
intelektualnej.

(210) 485668 (220) 2018 05 07
(731) ELCESSOR DAMIAN, Piła
(540) coffed

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.02
(510), (511) 7 elektryczne młynki do kawy, 11 urządzenia 
do palenia kawy.

(210) 485680 (220) 2018 05 07
(731) MPL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balice
(540) GALICYA Fresh local cuisine

(531) 11.01.01, 29.01.07, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.17

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

(210) 485683 (220) 2018 05 07
(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN  

SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
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(540) 

(531) 01.13.05, 01.15.24, 02.01.02, 04.02.11, 03.04.05, 03.04.11, 
03.07.07, 03.07.21, 05.05.20, 06.01.01, 07.01.01, 07.01.03, 
07.01.13, 07.01.16, 08.01.09, 08.07.02, 05.07.13, 23.01.01, 
24.09.02, 03.07.01, 03.07.19, 07.11.10, 01.17.11, 21.01.11, 
26.04.09, 29.01.12

(510), (511) 1 dodatki detergentowe do paliw, dodatki che-
miczne do paliw, dodatki chemiczne do obróbki paliwa, 
chemiczne dodatki do paliw przeciw zamarzaniu, dodatki 
chemiczne do zwiększania liczby oktanowej paliwa, dodatki 
chemiczne do środków czyszczących stosowanych w ukła-
dzie wtrysku paliwa, dodatki chemiczne do użytku w pali-
wach w celu powstrzymywania korozji, preparaty chemiczne 
używane jako dodatki do paliw w celu poprawiania spalania, 
preparaty chemiczne używane jako dodatki do paliw w celu 
zwalczania zanieczyszczeń, płyny niskozamarzające, płyn ha-
mulcowy, 3 środki toaletowe, preparaty do czyszczenia i od-
świeżania, kosmetyki, olejki eteryczne, środki do mycia i pie-
lęgnacji ciała i włosów, środki myjące, środki do czyszczenia 
zębów, środki do prania, toaletowe środki sanitarne, dezodo-
ranty osobiste, perfumy, wody kolońskie, pasty do obuwia, 
preparaty do wybielania, preparaty do odtłuszczania do ce-
lów domowych i inne produkty kosmetyczne oraz do czysz-
czenia, detergenty, 9 utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, filmy 
i muzykę, gry wideo nagrane na dysku jako oprogramowanie 
komputerowe, gry w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, 11 urządzenia oświetle-
niowe, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, 
reflektory punktowe, latarki, żarówki, zapalniczki, 16 papier, 
dzienniki, czasopisma, papeteria, tworzywa sztuczne do pa-
kowania, noże do papieru i kartonu, opakowania z tworzyw 
sztucznych i papieru, chusteczki jednorazowe, papier toale-
towy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, kalendarze, obru-
sy papierowe, broszury, emblematy, etykiety nie z materiału 
tekstylnego, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, kartki 
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, li-
tografie, mapy, materiały drukowane, materiały piśmienne, 
nalepki, naklejki, notatniki, prospekty, publikacje reklamowe, 
reprodukcje graficzne, wydruki graficzne, zeszyty, książki, 
18 parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, portfele, torby uni-
wersalne, torby sportowe, plecaki, torby podróżne, toreb-
ki na ramię, 21 kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, 
kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki 
szklane, talerze, talerzyki, podstawki - wszystkie wymienio-
ne towary zawarte w klasie 21, 28 ozdoby świąteczne, gry, 
gry planszowe, przenośne gry komputerowe, zabawki, kar-
ty do gry, 29 ekstrakty mięsne, mięso, drób, ryby, skorupia-
ki, mięczaki, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne 
oleje i tłuszcze: margaryna, masło, olej, smalec, oliwa, owoce 
i warzywa konserwowane, suszone, gotowane, konfitury, 
dżemy, galaretki, żelatyna, konserwy, pikle, wędliny, jogurty, 

sałatki, hummus, chipsy, puddingi na bazie mleka, desery 
owocowe, desery jogurtowe, schłodzone desery mleczne, 
desery wykonane z produktów mlecznych, zupy, sery, kefiry, 
mleko, śmietana, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie 
orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie 
tofu, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie warzyw 
strączkowych, przekąski na bazie suszonych owoców, prze-
kąski ziemniaczane, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski 
na bazie owoców, kandyzowane przekąski owocowe, wyro-
by garmażeryjne na bazie mięsa, gotowe dania warzywne, 
gotowe dania składające się głównie z mięsa, 30 kawa, her-
bata, kakao, cukier, ryż, mąka, przyprawy, chleb, bułki, ciastka, 
wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze, czekolady, lody, 
miód, syrop z melasy, syropy smakowe, drożdże, proszki 
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, dania gotowe z ryżu, 
dania gotowe z makaronu, potrawy i przyprawy w proszku, 
w kostkach i w płynie, makarony, kasze i inne wyroby zbożo-
we, kisiel, budyń, sosy do sałat, chałwa, galaretki owocowe 
i spożywcze jako słodycze, hot-dogi, gofry, guma do żu-
cia, muesli, pierogi, naleśniki, kanapki, paszteciki, 31 świeże 
owoce i warzywa, nasiona, orzechy, 32 wody mineralne, 
gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy 
do napojów bezalkoholowych, preparaty do przygotowy-
wania napojów, napoje owocowe, soki owocowe, napoje 
energetyczne i izotoniczne, nektary, piwo, 34 tytoń, papie-
rosy, cygara, zapałki, zapalniczki i inne artykuły dla palących, 
35 pośrednictwo handlowe, usługi sprzedaży następujących 
towarów: branży kosmetycznej, chemicznej, farmaceu-
tycznej, spożywczej, chemii gospodarczej, komputerowej, 
audio-video, naukowej, elektronicznej, samochodowej, ro-
werowej, tytoniowej, alkoholowej, odzieżowej, jubilerskiej, 
medycznej, skórzanej, dekoracji wnętrz, zabawkarskiej, usłu-
gi w zakresie programów lojalnościowych, zarządzanie pro-
gramami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyj-
nymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów 
lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych.

(210) 485693 (220) 2018 05 07
(731) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) WODA Z GŁĘBI JURY

(531) 03.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowa-
ne i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, 
wody sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje 
owocowe, napoje owocowe gazowane i niegazowane, syro-
py, piwo.

(210) 485694 (220) 2018 05 07
(731) FIRAZA SŁAWOMIR KRZYSZTOF NAIS-NET, 

Konstantynów Łódzki
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(540) nais net
(510), (511) 9 urządzenia systemu GPS, urządzenia GPS, ka-
mery bezpieczeństwa, kamery nadzorujące, kamery akcji, 
kamery wideo, kamery na podczerwień, cyfrowe kamery 
wideo, kamery do pojazdów, kamery aktywowane ruchem, 
kamery wideo do nadzoru, kamery wideo przystosowane 
do celów monitoringowych, dyktafony, dyktafony cyfrowe.

(210) 485697 (220) 2018 05 07
(731) STEFANIUK RENATA DALIS , Biała Podlaska
(540) maleńka  - RODZINNA TRADYCJA OD 1986 -

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13
(510), (511) 30 lody, owocowe lody, torty lodowe, sorbety, 
wyroby lodowe, czekolada, czekolada pitna, jogurt mrożony 
(lody spożywcze), jogurt mrożony (mrożone wyroby cukier-
nicze), desery lodowe, wafle, gofry, naleśniki, wafle do lodów, 
polewy do lodów, środki wiążące do lodów, kawa, napoje 
na bazie kawy, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy 
zawierające mleko, napoje mrożone na bazie kawy, napoje 
na bazie kawy zawierające lody, herbata mrożona, kanapki, 
wyroby cukiernicze, 32 napoje bezalkoholowe, napoje aro-
matyzowane, napoje o smaku owocowym i na bazie owo-
ców, soki owocowe i warzywne, nektary, koktajle owocowe, 
lemoniady, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej 
żywności w tym następujących towarów: lody, owocowe 
lody, torty lodowe, sorbety, wyroby lodowe, czekolada, cze-
kolada pitna, jogurt mrożony (lody spożywcze), jogurt mro-
żony (mrożone wyroby cukiernicze), desery lodowe, wafle, 
gofry, naleśniki, wafle do lodów, polewy do lodów, środki 
wiążące do lodów, kawa, napoje na bazie kawy, napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie kawy zawierające mleko, 
napoje mrożone na bazie kawy, napoje na bazie kawy zawie-
rające lody, herbata mrożona, kanapki, wyroby cukiernicze, 
43 lodziarnie, kawiarnie, snack-bary, cukiernie, catering, wy-
najem urządzeń gastronomicznych, w tym urządzeń do dys-
trybucji lodów, dostarczanie żywności za pośrednictwem 
furgonetek, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spo-
życia, kafeterie.

(210) 485699 (220) 2018 05 07
(731) JSC TBILVINO, Tbilisi, GE
(540) SOUL OF GEORGIA
(510), (511) 33 wina stołowe, wina musujące, wina alkoholi-
zowane, wina deserowe, likiery, brandy, wódka.

(210) 485738 (220) 2018 05 08
(731) WÓJCICKA-BARTŁOMIEJCZYK BARBARA MEDIVA 

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE, Warszawa
(540) MEDIVA
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, wynajem lokali 
na gabinety lekarskie, 44 kliniki medyczne, badania me-
dyczne, informacja medyczna, konsultacje medyczne, usługi 
medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, usługi klinik me-
dycznych i opieki zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie 
prowadzenia dokumentacji medycznej on-line, z wyjątkiem 
stomatologii, wynajem urządzeń medycznych, wypożycza-
nie sprzętu medycznego, wydawanie raportów medycz-
nych, świadczenie pomocy medycznej, prowadzenie pla-
cówek medycznych, organizowanie leczenia medycznego, 
kompilacja raportów medycznych, wykonywanie badań 

medycznych, wynajem sprzętu do celów medycznych, przy-
gotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, 
usługi w zakresie analiz medycznych.

(210) 485739 (220) 2018 05 08
(731) WÓJCICKA-BARTŁOMIEJCZYK BARBARA MEDIVA 

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE, Warszawa
(540) MEDIVA

(531) 03.13.01, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.15, 
26.01.16, 26.01.19

(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, wynajem lokali 
na gabinety lekarskie, 44 kliniki medyczne, badania me-
dyczne, informacja medyczna, konsultacje medyczne, usługi 
medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, usługi klinik me-
dycznych i opieki zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie 
prowadzenia dokumentacji medycznej on-line, z wyjątkiem 
stomatologii, wynajem urządzeń medycznych, wypożycza-
nie sprzętu medycznego, wydawanie raportów medycz-
nych, świadczenie pomocy medycznej, prowadzenie pla-
cówek medycznych, organizowanie leczenia medycznego, 
kompilacja raportów medycznych, wykonywanie badań 
medycznych, wynajem sprzętu do celów medycznych, przy-
gotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, 
usługi w zakresie analiz medycznych.

(210) 485741 (220) 2018 05 08
(731) KARABUŁA MARTA DELIKATESKI, Zakopane
(540) ZAKOPIAŃCZYK
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, napoje bezalkoholowe.

(210) 485756 (220) 2018 05 08
(731) GALAKTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) 

(531) 01.07.06, 01.07.12, 27.05.04, 27.05.21, 26.04.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 485764 (220) 2018 05 09
(731) ALT STUCKATEUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
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(540) ARTISAN artisan.global

(531) 07.15.01, 26.04.03, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 19 zaprawy budowlane, zaprawy klejące, hy-
droizolujące, zaprawy (wylewki) samopoziomujące, grunty 
budowlane, betonkontakt, fugi do spoinowania płytek, be-
tonowe i gipsowe elementy dekoracyjne, zaprawy klejące 
do systemów dociepleń budynków, zaprawy do murowania 
gazobetonu, tynki akrylowe i mineralne.

(210) 485775 (220) 2018 05 09
(731) ZAMMLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) Z ZAMMLER transportation customs clearance 

logistics

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 usługi transportowe, usługi spedycyjne, kon-
fekcjonowanie towarów, pakowanie towarów i produktów, 
przewożenie i dostarczanie towarów, przewóz samochoda-
mi ciężarowymi, dzierżawa lub wynajem środków transpor-
tu, pojazdów samochodowych, przyczep i innych środków 
transportu, usługi kierowców, rozładunek towarów, magazy-
nowanie, zarządzanie i administrowanie parkingami oraz flo-
tami pojazdów, wynajem miejsc parkingowych i parkingów, 
garaży, powierzchni magazynowych, hall do składowania, 
gruntów lub terenów do składowania, informacja o składo-
waniu towarów.

(210) 485776 (220) 2018 05 09
(731) LEPERT PAWEŁ VADIM EYEWEAR, Szczecin
(540) Vadim eyewear
(510), (511) 9 okulary, okulary słoneczne i soczewki kontakto-
we, oprawki do okularów, części do okularów, noski do okula-
rów, futerały na okulary, etui na okulary, sznurki do okularów, 
osłony do okularów, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej, w tym on-line w związku z okularami, okularami słonecz-
nymi i soczewkami kontaktowymi, oprawkami do okularów, 
częściami do okularów oraz etui na okulary, 37 usługi naprawy 
i konserwacji okularów i okularów przeciwsłonecznych, udzie-
lanie informacji związanych z naprawą i konserwacją okularów, 
naprawa przyrządów optycznych, 40 wytwarzanie soczewek 
okularowych na zamówienie, szlifowanie i polerowanie szkła 
do okularów, usługi szlifierstwa optycznego, szlifowanie szkła 
optycznego, szlifowanie soczewek optycznych, obróbka 
soczewek w celu zmiany właściwości optycznych, obróbka 
szkła w celu zmiany właściwości optycznych, nakładanie cien-
kich powłok foliowych na elementy optyczne, 42 laboratoria 
optyczne, projektowanie elementów optycznych.

(210) 485779 (220) 2018 05 09
(731) ŻUKOWSKI ŁUKASZ PRZEMYSŁAW LUDOJADY, 

Bełchatów
(540) SKRĘCAM

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 34 artykuły do użytku z tytoniem.

(210) 485781 (220) 2018 05 09
(731) LEPERT PAWEŁ VADIM EYEWEAR, Szczecin
(540) 

(531) 02.09.15, 16.03.13
(510), (511) 9 okulary, okulary słoneczne i soczewki kon-
taktowe, oprawki do okularów, części do okularów, noski 
do okularów, futerały na okulary, etui na okulary, sznur-
ki do okularów, osłony do okularów, 35 usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w tym on-line w związku z okulara-
mi, okularami słonecznymi i soczewkami kontaktowymi, 
oprawkami do okularów, częściami do okularów oraz etui 
na okulary, 37 usługi naprawy i konserwacji okularów i oku-
larów przeciwsłonecznych, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą i konserwacją okularów, Naprawa przyrządów 
optycznych, 40 wytwarzanie soczewek okularowych na za-
mówienie, szlifowanie i polerowanie szkła do okularów, 
usługi szlifierstwa optycznego, szlifowanie szkła optyczne-
go, szlifowanie soczewek optycznych, obróbka soczewek 
w celu zmiany właściwości optycznych, obróbka szkła w celu 
zmiany właściwości optycznych, nakładanie cienkich powłok 
foliowych na elementy optyczne, 42 laboratoria optyczne, 
projektowanie elementów optycznych.

(210) 485783 (220) 2018 05 10
(731) KOZŁOWSKA KLAUDIA VERUS BIURO RACHUNKOWE 

DR KLAUDIA KOZŁOWSKA, Tuchola
(540) VERUS
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.22, 17.02.25
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, rachunkowość, księgowość i audyt.

(210) 485788 (220) 2018 05 10
(731) KORCZ MARIUSZ, Poznań
(540) KORLACE

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 26 zapięcia do obuwia.

(210) 485807 (220) 2018 05 10
(731) A KWADRAT SCHWEIKERT, LACH SPÓŁKA JAWNA, 

Łódź
(540) PEPERONCINI PIZZA & PASTA

(531) 05.09.15, 25.01.06, 25.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 przetworzone artykuły spożywcze pocho-
dzenia zwierzęcego i roślinnego, produkty mleczne, 30 piz-
ze, żywność na bazie mąki, kawa, herbata, desery, wyroby cu-
kiernicze, 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia 
działalności gospodarczej, reklama, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, usługi sprzedaży artykułów żywnościowych, 
43 bary szybkiej obsługi, usługi barowe, kafeterie, kawiarnie, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, sto-
łówki, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szkla-
nych naczyń.

(210) 485808 (220) 2018 05 10
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) WŁOCŁAWKI

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 29 pulpy owocowe i warzywne, przeciery owo-
cowe i warzywne, owoce przetarte z dodatkiem cukru, kre-
mogeny owocowe i warzywne, marmolady, powidła, dżemy, 
konfitury, galaretki, nadzienia cukiernicze owocowe, owoce 
wysycane i kandyzowane, kompoty, owoce pasteryzowane 
i mrożone, konserwy warzywne, marynaty warzywne, wa-
rzywa kwaszone, koncentraty warzywne, warzywa mrożo-

ne, konserwy warzywno-mięsne, 30 sosy, w tym do sałatek, 
majonez, musztarda, ketchupy, sosy pomidorowe, 32 soki 
i napoje owocowe, soki i napoje warzywne, soki owocowe 
słodzone, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przy-
gotowywania napojów, moszcze owocowe i warzywne.

(210) 485813 (220) 2018 05 10
(731) BĄK MAGDA, Warszawa
(540) m moments - party planning & design -

(531) 02.09.01, 05.05.01, 05.13.25, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.21, 
29.01.15

(510), (511) 41 organizacja przyjęć, planowanie przyjęć, or-
ganizowanie rozrywki, organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, 
doradztwo w zakresie planowania imprez, usługi doradcze 
w zakresie rozrywki, publikowanie drogą elektroniczną, pu-
blikowanie materiałów drukowanych, usługi reporterskie, 
fotoreportaże, produkcja nagrań audio i video oraz produk-
cja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi planowania 
przyjęć, organizowanie rozrywki podczas uroczystości we-
selnych, pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, 
doradztwo w zakresie dekoracji przyjęć, tworzenie dekoracji 
na przyjęcia, koordynacja przyjęć.

(210) 485817 (220) 2018 05 10
(731) AVT KORPORACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) budujemydom

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 czasopismo, 35 reklama prasowa, 42 doradz-
two budowlane.

(210) 485824 (220) 2018 05 10
(731) BT ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) HOMATIC

(531) 26.02.07, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 barierki ochronne metalowe, bramki wejścio-
we kołowrotowe metalowe, bramy metalowe, płyty me-
talowe do drzwi, nieelektryczne urządzenia do otwierania 
drzwi, drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, gałki 
metalowe, bezpieczne kasetki do przechowywania pienię-
dzy, kasy pancerne, sejfy, klucze, kółka metalowe do kluczy, 
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kłódki, metalowe łańcuchy zabezpieczające, metalowe ogra-
niczniki do bram, ogrodzenia metalowe, pancerze z płyt, 
płyty i blacha pancerna, metalowe rolety zewnętrzne, rygle 
do klamek lub zasuw, zamki metalowe inne niż elektryczne, 
zamki na zasuwy, metalowe zamknięcia do pojemników, nie-
elektryczne zamknięcia drzwiowe, śluzy zewnętrzne, szlaba-
ny, triody, blokady drzwi, 7 elektryczne automaty do otwie-
rania drzwi, elektryczne automaty do zamykania drzwi, 
hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi, 
pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi, 
sterowane elektrycznie urządzenia do poruszania kurtyn, 
mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, 
mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, 9 alarmy, 
alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożaro-
we, czujniki, czytniki (sprzęt przetwarzania danych), czytniki 
kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, dyski ma-
gnetyczne, dyski optyczne, dystrybutory dysków kompute-
rowych, dzwonki, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki 
sygnalizacyjne, urządzenia do transmisji dźwięku, elektrycz-
ne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządze-
nia kontrolno – sterujące, instalacje elektryczne, instalacje 
tryskaczy przeciwpożarowych, karty magnetyczne, karty 
magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub 
mikroprocesorem, klawiatury komputerowe, kodery magne-
tyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, 
komputerowe urządzenia peryferyjne, urządzenia do komu-
nikacji wewnętrznej, magnetyczne nośniki danych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mikrofony, 
mikroprocesory, monitory, napędy dyskowe, magnetyczne 
nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, obwody dru-
kowane, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, 
parkometry, płytki z obwodami drukowanymi, procesory, 
układy scalone, urządzenia do przetwarzania danych, urzą-
dzenia do zdalnego sterowania, urządzenia GPS, wideofony, 
wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, zam-
ki elektryczne, elementy elektroniczne, urządzenia teleko-
munikacyjne, elektroniczny sprzęt powszechnego użytku, 
elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt elek-
tryczny, systemy automatycznej identyfikacji i kontroli obie-
gu kluczy, aparaty do rejestrowania czasu pracy, aparatura 
do przetwarzania informacji, urządzenia elektryczne do kon-
troli dostępu, instalacje elektryczne zapobiegające kradzieży, 
urządzenia do pomiarów dostępu, systemy kontroli dostępu, 
zamknięcia drzwiowe elektryczne, systemy kontroli dostę-
pu do pomieszczeń, urządzeń i kluczy, elektromechaniczne 
depozytory kluczy, elektromechaniczne depozytory innych 
przedmiotów wartościowych, w tym nośników danych, do-
kumentów, drobnych urządzeń elektronicznych, elektrome-
chaniczne depozytory wkładkowe na klucze, elektromecha-
niczne depozytory kluczy specjalnych, elektroniczne szafki 
depozytowe, samoobsługowe szafki na klucze, automatycz-
ne szafki na klucze, szafki na klucze alarmowe, elektroniczne 
breloki identyfikacyjne, dotykowe panele sterowania, czytni-
ki kart zbliżeniowych, karty zbliżeniowe, programatory kart 
zbliżeniowych, elektroniczne urządzenia regulujące do ste-
rowania blokadami, ryglami lub zworami, systemy bezobsłu-
gowej automatycznej recepcji, urządzenia łączące depozy-
tory z elementami systemu kontroli dostępu, okablowanie 
sieciowe i elektryczne, kamery, serwery baz danych, dystry-
butory kart, urządzenia uruchamiane monetą, żetonem lub 
kartą, instrumenty i aparaty elektryczne, elektroniczne, elek-
tro-optyczne, 36 administrowanie nieruchomościami, depo-
zyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, 
depozyty sejfowe zarządzanie majątkiem nieruchomym, 
zarządzanie informacją, 37 instalowanie drzwi i okien, napra-
wa zamków, naprawy i konserwacja skarbców, 45 kontrola 
bagaży dla celów bezpieczeństwa, doradztwo w sprawach 

bezpieczeństwa, dozór nocny, monitoring systemów bez-
pieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona osobista, opieka 
nad domem pod nieobecność właścicieli sprawowana przy 
wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, licencjonowanie 
programów komputerowych, wypożyczanie sejfów, usługi 
ochroniarskie, usługi ochroniarskie nocne, usługi ochroniar-
skie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, usługi 
nadzoru alarmowego, usługi w zakresie zapewniania bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 485825 (220) 2018 05 10
(731) BT ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) HOMATIC
(510), (511) 6 barierki ochronne metalowe, bramki wejścio-
we kołowrotowe metalowe, bramy metalowe, płyty me-
talowe do drzwi, nieelektryczne urządzenia do otwierania 
drzwi, drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, gałki 
metalowe, bezpieczne kasetki do przechowywania pienię-
dzy, kasy pancerne, sejfy, klucze, kółka metalowe do kluczy, 
kłódki, metalowe łańcuchy zabezpieczające, metalowe ogra-
niczniki do bram, ogrodzenia metalowe, pancerze z płyt, 
płyty i blacha pancerna, metalowe rolety zewnętrzne, rygle 
do klamek lub zasuw, zamki metalowe inne niż elektryczne, 
zamki na zasuwy, metalowe zamknięcia do pojemników, 
nieelektryczne zamknięcia drzwiowe, śluzy zewnętrzne, 
szlabany, triody, blokady drzwi, 7 elektryczne automaty 
do otwierania drzwi, elektryczne automaty do zamykania 
drzwi, hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania 
drzwi, pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamyka-
nia drzwi, sterowane elektrycznie urządzenia do poruszania 
kurtyn, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądo-
wych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, 9 alar-
my, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy 
pożarowe, czujniki, czytniki (sprzęt przetwarzania danych), 
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, 
dyski magnetyczne, dyski optyczne, dystrybutory dysków 
komputerowych, dzwonki, dzwonki alarmowe elektryczne, 
dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia do transmisji dźwięku, 
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne 
urządzenia kontrolno-sterujące, instalacje elektryczne, insta-
lacje tryskaczy przeciwpożarowych, karty magnetyczne, kar-
ty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub 
mikroprocesorem, klawiatury komputerowe, kodery magne-
tyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, 
komputerowe urządzenia peryferyjne, urządzenia do komu-
nikacji wewnętrznej, magnetyczne nośniki danych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mikrofony, 
mikroprocesory, monitory, napędy dyskowe, magnetyczne 
nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, obwody dru-
kowane, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, 
parkometry, płytki z obwodami drukowanymi, procesory, 
układy scalone, urządzenia do przetwarzania danych, urzą-
dzenia do zdalnego sterowania, urządzenia GPS, wideofony, 
wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, zam-
ki elektryczne, elementy elektroniczne, urządzenia teleko-
munikacyjne, elektroniczny sprzęt powszechnego użytku, 
elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt elek-
tryczny, systemy automatycznej identyfikacji i kontroli obie-
gu kluczy, aparaty do rejestrowania czasu pracy, aparatura 
do przetwarzania informacji, urządzenia elektryczne do kon-
troli dostępu, instalacje elektryczne zapobiegające kradzieży, 
urządzenia do pomiarów dostępu, systemy kontroli dostępu, 
zamknięcia drzwiowe elektryczne, systemy kontroli dostę-
pu do pomieszczeń, urządzeń i kluczy, elektromechaniczne 
depozytory kluczy, elektromechaniczne depozytory innych 
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przedmiotów wartościowych, w tym nośników danych, do-
kumentów, drobnych urządzeń elektronicznych, elektrome-
chaniczne depozytory wkładkowe na klucze, elektromecha-
niczne depozytory kluczy specjalnych, elektroniczne szafki 
depozytowe, samoobsługowe szafki na klucze, automatycz-
ne szafki na klucze, szafki na klucze alarmowe, elektroniczne 
breloki identyfikacyjne, dotykowe panele sterowania, czytni-
ki kart zbliżeniowych, karty zbliżeniowe, programatory kart 
zbliżeniowych, elektroniczne urządzenia regulujące do ste-
rowania blokadami, ryglami lub zworami, systemy bezobsłu-
gowej automatycznej recepcji, urządzenia łączące depozy-
tory z elementami systemu kontroli dostępu, okablowanie 
sieciowe i elektryczne, kamery, serwery baz danych, dystry-
butory kart, urządzenia uruchamiane monetą, żetonem lub 
kartą, instrumenty i aparaty elektryczne, elektroniczne, elek-
tro-optyczne, 36 administrowanie nieruchomościami, depo-
zyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, 
depozyty sejfowe zarządzanie majątkiem nieruchomym, 
zarządzanie informacją, 37 instalowanie drzwi i okien, napra-
wa zamków, naprawy i konserwacja skarbców, 45 kontrola 
bagaży dla celów bezpieczeństwa, doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa, dozór nocny, monitoring systemów bez-
pieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona osobista, opieka 
nad domem pod nieobecność właścicieli sprawowana przy 
wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, licencjonowanie 
programów komputerowych, wypożyczanie sejfów, usługi 
ochroniarskie, usługi ochroniarskie nocne, usługi ochroniar-
skie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, usługi 
nadzoru alarmowego, usługi w zakresie zapewniania bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 485827 (220) 2018 05 10
(731) AC SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paczków
(540) Powered by SUPLA
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia i apara-
ty do rejestrowania, odtwarzania oraz przesyłania dźwięku 
i obrazu, elektryczne i elektroniczne urządzenia kontrolno-
-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne 
instalacje przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe, sygna-
lizatory świetlne, dźwiękowe, mechaniczne, urządzenia 
do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowanie informatycz-
ne na powszechnie dostępnych nośnikach informacji, pro-
gramy komputerowe ładowalne i nagrane, oprogramowanie 
systemowe komputerów, komputery i sprzęt komputerowy, 
domofony, wideofony, 35 usługi w zakresie reklamy, promo-
cji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu 
oraz z wykorzystaniem internetu, organizowanie wystaw 
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi 
pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz 
pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, sprzedaż 
w systemie tradycyjnym i poprzez internet: elektrycznych 
i elektronicznych urządzeń i aparatów do rejestrowania, od-
twarzania oraz przesyłania dźwięku i obrazu, elektrycznych 
i elektronicznych urządzeń kontrolno-sterujących, elek-
trycznych urządzeń pomiarowych, elektrycznych instalacji 
przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, sygnalizato-
rów świetlnych, dźwiękowych, mechanicznych, urządzeń 
do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowania informa-
tycznego na powszechnie dostępnych nośnikach informa-
cji, programów komputerowych ładowalnych i nagranych, 
oprogramowania systemowego komputerów, kompute-
rów i sprzętu komputerowego, domofonów, wideofonów, 
37 usługi montażowe z zakresu inteligentnych instalacji 
elektrycznych i elektronicznych, sieci teleinformatycznych, 
systemów audio i wideo, systemów alarmowych, systemów 

kontroli dostępu, systemów telewizji wewnętrznej budynku, 
systemów automatyki budynku, sieci komputerowych, usłu-
gi z zakresu uruchomiania oraz serwisowania gwarancyjne-
go i pogwarancyjnego systemów do obsługi inteligentnego 
budynku, 42 usługi z zakresu projektowania: inteligentnych 
instalacji, automatyki budynku, sieci komputerowych, syste-
mów bezpieczeństwa, systemów audio i wideo oraz doradz-
two w tym zakresie.

(210) 485828 (220) 2018 05 10
(731) HILLWAY TRAINING & CONSULTING DRUMLAK, 

KALINOWSKI i SAWICKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) HILLWAY

(531) 06.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, badania biznesowe, pomoc 
w zarządzaniu sprawami biznesowymi, pomoc w zarządza-
niu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsię-
biorstwem dla firm handlowych i przemysłowych, pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie 
public relations, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowy-
mi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysło-
wego lub handlowego, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa 
przemysłowego lub handlowego, doradztwo biznesowe, 
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi 
ekspertów do spraw efektywności działalności gospodarczej, 
doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szko-
leniami), doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo 
w zakresie marketingu, doradztwo dotyczące działalności 
gospodarczej, doradztwo związane z zarządzaniem, doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo bizneso-
we dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie 
zarządzania marketingowego, zarządzanie zasobami ludz-
kimi i usługi rekrutacji personelu, doradztwo i konsultacje 
dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie zarządzania 
kadrami, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, usługi 
biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, do-
radztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie 
public relations, doradztwo dotyczące organizowania dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie promocji sprze-
daży, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo 
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakre-
sie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie analizy 
biznesowej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, doradztwo w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizo-
wania działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo związane 
z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo w zakresie strategii 
dla przedsiębiorstw, marketing telefoniczny, usługi doradcze 
w zakresie zarządzania centrami obsługi telefonicznej, bada-
nia opinii publicznej, doradztwo w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyj-
nej, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów 
sprzedaży, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych 
lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, 41 naucza-
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nie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], doradztwo w zakresie szkolenia i doskona-
lenia zawodowego, szkolenia edukacyjne, szkolenia bizne-
sowe, szkolenia personelu, szkolenia związane z finansami, 
szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w dziedzinie bizne-
su, szkolenia z zakresu public relations, szkolenia w zakresie 
kwalifikacji zawodowych, doradztwo szkoleniowe w zakresie 
zarządzania, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, 
usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, usługi w zakre-
sie szkolenia zawodowego, kursy szkoleniowe w zakresie 
rozwoju osobistego, szkolenia w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, szkolenia z zakresu świadczenia usług 
prawnych, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami 
pracowników, usługi szkolenia kadry w dziedzinie handlu 
detalicznego, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia 
kierownictwa i personelu, szkolenia z zakresu stosunków po-
między pracodawcami i pracownikami, nauczanie i szkolenia 
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, 
doradztwo zawodowe, wydawanie czasopism, wydawanie 
gazet.

(210) 485829 (220) 2018 05 10
(731) AC SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paczków
(540) Designed for SUPLA
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia i apara-
ty do rejestrowania, odtwarzania oraz przesyłania dźwięku 
i obrazu, elektryczne i elektroniczne urządzenia kontrolno-
-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne 
instalacje przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe, sygna-
lizatory świetlne, dźwiękowe, mechaniczne, urządzenia 
do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowanie informatycz-
ne na powszechnie dostępnych nośnikach informacji, pro-
gramy komputerowe ładowalne i nagrane, oprogramowanie 
systemowe komputerów, komputery i sprzęt komputerowy, 
domofony, wideofony, 35 usługi w zakresie reklamy, promo-
cji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu 
oraz z wykorzystaniem internetu, organizowanie wystaw 
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi 
pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz 
pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, sprzedaż 
w systemie tradycyjnym i poprzez internet: elektrycznych 
i elektronicznych urządzeń i aparatów do rejestrowania, od-
twarzania oraz przesyłania dźwięku i obrazu, elektrycznych 
i elektronicznych urządzeń kontrolno-sterujących, elek-
trycznych urządzeń pomiarowych, elektrycznych instalacji 
przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, sygnalizato-
rów świetlnych, dźwiękowych, mechanicznych, urządzeń 
do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowania informa-
tycznego na powszechnie dostępnych nośnikach informa-
cji, programów komputerowych ładowalnych i nagranych, 
oprogramowania systemowego komputerów, kompute-
rów i sprzętu komputerowego, domofonów, wideofonów, 
37 usługi montażowe z zakresu inteligentnych instalacji 
elektrycznych i elektronicznych, sieci teleinformatycznych, 
systemów audio i wideo, systemów alarmowych, systemów 
kontroli dostępu, systemów telewizji wewnętrznej budynku, 
systemów automatyki budynku, sieci komputerowych, usłu-
gi z zakresu uruchomiania oraz serwisowania gwarancyjne-
go i pogwarancyjnego systemów do obsługi inteligentnego 
budynku, 42 usługi z zakresu projektowania: inteligentnych 
instalacji, automatyki budynku, sieci komputerowych, syste-
mów bezpieczeństwa, systemów audio i wideo oraz doradz-
two w tym zakresie.

(210) 485830 (220) 2018 05 10
(731) AC SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paczków
(540) Certified by SUPLA
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia i apara-
ty do rejestrowania, odtwarzania oraz przesyłania dźwięku 
i obrazu, elektryczne i elektroniczne urządzenia kontrolno-
-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne 
instalacje przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe, sygna-
lizatory świetlne, dźwiękowe, mechaniczne, urządzenia 
do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowanie informatycz-
ne na powszechnie dostępnych nośnikach informacji, pro-
gramy komputerowe ładowalne i nagrane, oprogramowanie 
systemowe komputerów, komputery i sprzęt komputerowy, 
domofony, wideofony, 35 usługi w zakresie reklamy, promo-
cji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu 
oraz z wykorzystaniem internetu, organizowanie wystaw 
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi 
pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz 
pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, sprzedaż 
w systemie tradycyjnym i poprzez internet: elektrycznych 
i elektronicznych urządzeń i aparatów do rejestrowania, od-
twarzania oraz przesyłania dźwięku i obrazu, elektrycznych 
i elektronicznych urządzeń kontrolno-sterujących, elek-
trycznych urządzeń pomiarowych, elektrycznych instalacji 
przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, sygnalizato-
rów świetlnych, dźwiękowych, mechanicznych, urządzeń 
do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowania informa-
tycznego na powszechnie dostępnych nośnikach informa-
cji, programów komputerowych ładowalnych i nagranych, 
oprogramowania systemowego komputerów, kompute-
rów i sprzętu komputerowego, domofonów, wideofonów, 
37 usługi montażowe z zakresu inteligentnych instalacji 
elektrycznych i elektronicznych, sieci teleinformatycznych, 
systemów audio i wideo, systemów alarmowych, systemów 
kontroli dostępu, systemów telewizji wewnętrznej budynku, 
systemów automatyki budynku, sieci komputerowych, usłu-
gi z zakresu uruchomiania oraz serwisowania gwarancyjne-
go i pogwarancyjnego systemów do obsługi inteligentnego 
budynku, 42 usługi z zakresu projektowania: inteligentnych 
instalacji, automatyki budynku, sieci komputerowych, syste-
mów bezpieczeństwa, systemów audio i wideo oraz doradz-
two w tym zakresie.

(210) 485831 (220) 2018 05 10
(731) AC SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paczków
(540) SUPLA Approved
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia i apara-
ty do rejestrowania, odtwarzania oraz przesyłania dźwięku 
i obrazu, elektryczne i elektroniczne urządzenia kontrolno-
-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne 
instalacje przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe, sygna-
lizatory świetlne, dźwiękowe, mechaniczne, urządzenia 
do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowanie informatycz-
ne na powszechnie dostępnych nośnikach informacji, pro-
gramy komputerowe ładowalne i nagrane, oprogramowanie 
systemowe komputerów, komputery i sprzęt komputerowy, 
domofony, wideofony, 35 usługi w zakresie reklamy, promo-
cji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu 
oraz z wykorzystaniem internetu, organizowanie wystaw 
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi 
pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz 
pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, sprzedaż 
w systemie tradycyjnym i poprzez internet: elektrycznych 
i elektronicznych urządzeń i aparatów do rejestrowania, od-
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twarzania oraz przesyłania dźwięku i obrazu, elektrycznych 
i elektronicznych urządzeń kontrolno-sterujących, elek-
trycznych urządzeń pomiarowych, elektrycznych instalacji 
przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, sygnalizato-
rów świetlnych, dźwiękowych, mechanicznych, urządzeń 
do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowania informa-
tycznego na powszechnie dostępnych nośnikach informa-
cji, programów komputerowych ładowalnych i nagranych, 
oprogramowania systemowego komputerów, kompute-
rów i sprzętu komputerowego, domofonów, wideofonów, 
37 usługi montażowe z zakresu inteligentnych instalacji 
elektrycznych i elektronicznych, sieci teleinformatycznych, 
systemów audio i wideo, systemów alarmowych, systemów 
kontroli dostępu, systemów telewizji wewnętrznej budynku, 
systemów automatyki budynku, sieci komputerowych, usłu-
gi z zakresu uruchomiania oraz serwisowania gwarancyjne-
go i pogwarancyjnego systemów do obsługi inteligentnego 
budynku, 42 usługi z zakresu projektowania: inteligentnych 
instalacji, automatyki budynku, sieci komputerowych, syste-
mów bezpieczeństwa, systemów audio i wideo oraz doradz-
two w tym zakresie.

(210) 485841 (220) 2018 05 11
(731) GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) givt.com

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie 
planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, 
usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usłu-
gi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej, przygotowywanie dokumentów związanych 
z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i systematyzacja 
danych związanych z działalnością gospodarczą, pozyski-
wanie i dostarczanie informacji dotyczących działalności 
gospodarczej, rachunkowości, księgowości i podatków, po-
zyskiwanie i dostarczanie informacji biznesowych i handlo-
wych, informacji marketingowych, informacji o zatrudnieniu, 
marketing finansowy, audyt, audyt przedsiębiorstw, przy-
gotowywanie sprawozdań i bilansów finansowych, analizy 
i badania dotyczące działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, analizy i badania 
rynkowe, analiza danych biznesowych, analizy w zakresie 
marketingu, analizy kosztów, analizy cen, usługi wyceny 
działalności gospodarczej, usługi w zakresie wywiadu go-
spodarczego, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi 
przetwarzania danych do celów administracyjnych, usługi 
konsultingowe i doradcze w zakresie fuzji, podziału, naby-
wania i zbywania przedsiębiorstw, usługi podatkowe, usłu-
gi w zakresie rachunkowości i księgowości, usługi księgowe 
związane ze ściąganiem należności, usługi księgowe w za-
kresie funduszy emerytalnych, sporządzanie dokumentów 
dotyczących opodatkowania, usługi doradcze, konsultacyj-
ne i pomoc w zakresie rachunkowości, księgowości, podat-
ków i płac, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne 
na rzecz osób trzecich, doradztwo, konsultacje, pomoc i in-
formacje w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi 
w zakresie promowania działalności społecznej, kulturalnej, 
naukowej i oświatowej, wynajmowanie miejsc na umieszcza-
nie ogłoszeń i reklam, publikowanie tekstów reklamowych, 

usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, usługi aktu-
alizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach 
danych, usługi wyszukiwania informacji w komputerowych 
bazach danych, 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe, 
pośrednictwo finansowe, usługi udzielania pożyczek i kredy-
tów, usługi leasingowe, pośrednictwo w zakresie pożyczek 
i kredytów, usługi w zakresie nabycia i przeniesienia roszczeń 
pieniężnych, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpie-
czeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, gwarancje, eks-
pertyzy i oceny ubezpieczeniowe, obsługa roszczeń z tytułu 
ubezpieczeń, administrowanie roszczeniami ubezpieczenio-
wymi, ocena w zakresie roszczeń ubezpieczeniowych, usługi 
w zakresie wyceny, regulowania, rozliczania i zaspokajania 
roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie ryzykiem finan-
sowym, ubezpieczeniowym, zarządzanie stratami finanso-
wymi, ubezpieczeniowymi, usługi w zakresie szacowania 
strat, ocena strat ubezpieczeniowych, likwidacja szkód z ty-
tułu ubezpieczenia innego niż na życie, planowanie finan-
sowe w zakresie ubezpieczeń i emerytur, administrowanie 
i zarządzanie planami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi, 
fundusze emerytalne, monitorowanie funduszy emerytal-
nych, powiernictwo emerytalne, powiernictwo w zakresie 
funduszy emerytalnych, usługi inwestycyjne, doradztwo 
inwestycyjne, pośrednictwo inwestycyjne, fundusze inwe-
stycyjne, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, wy-
ceny i analizy finansowe i inwestycyjne, doradztwo w zakre-
sie finansów, inwestycji, podatków, ubezpieczeń i emerytur, 
usługi związane z podatkami (nie księgowość), planowanie 
finansów w zakresie podatków, konsultacje podatkowe 
(nie dotyczy prowadzenia rachunków), usługi w zakresie 
windykacji należności i odzyskiwania długów, elektroniczne 
usługi windykacji należności, faktoring, faktoring długów, 
reasekuracja, usługi agencji windykacji należności, usługi 
doradcze, konsultacyjne, informacyjne i pomoc w zakresie 
wszystkich wyżej wymienionych usług, 41 usługi w zakresie 
edukacji i nauczania, edukacja prawna, nauczanie prawa, do-
radztwo w zakresie nauczania, edukacji i doskonalenia zawo-
dowego, usługi informacyjne dotyczące edukacji, nauczania 
i doskonalenia zawodowego, coaching, usługi w zakresie 
organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, seminariów, 
wykładów, warsztatów, sympozjów, konferencji, kongresów 
i warsztatów z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachun-
kowości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, 
marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, or-
ganizowanie konkursów w celach edukacyjnych i rozryw-
kowych, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, 
usługi w zakresie publikowania i wydawania czasopism, ma-
gazynów, periodyków i publikacji z zakresu prawa, ekonomii, 
finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, ubez-
pieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospodarczej, 
nieruchomości, usługi w zakresie przygotowywania prezen-
tacji do celów edukacyjnych, szkoleniowych i kulturalnych, 
45 usługi prawne, doradztwo prawne, opiniowanie i eksper-
tyzy z zakresu prawa, porady prawne, wyszukiwanie, kom-
pilacja i dostarczanie informacji prawnych, opracowywanie 
ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi w zakresie badań 
prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne w zakresie 
ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, 
ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospodar-
czej, nieruchomości, usługi pomocy w sprawach spornych, 
usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi 
w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie dochodze-
nia roszczeń ubezpieczeniowych, usługi prawne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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(210) 485848 (220) 2018 05 11
(731) TEROPLAN SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim
(540) hoper
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, nagrane, 35  
usługi agencji informacji handlowej, usługi informacji o dzia-
łalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do kompute-
rowych baz danych, systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom jako 
punkty informacji konsumenckiej, 38 usługi agencji informa-
cyjnych, informacja o telekomunikacji, usługi poczty elektro-
nicznej, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji teksto-
wej i obrazowej za pomocą komputera, usługi telefoniczne, 
39 informacja o transporcie, informacja o ruchu drogowym, 
usługi kierowców, transport kolejowy, logistyka transportu, 
magazynowanie elektronicznych nośników danych lub do-
kumentów, pośrednictwo w maklerstwie transportowym, 
pilotowanie, rezerwowanie miejsc na podróże, transport 
podróżnych, usługi osób towarzyszących podróżnym, re-
zerwacja podróży, rezerwacja transportu, usługi transpor-
towe, informacja o transporcie, pośrednictwo w transpor-
cie, rezerwacja transportu, transport pasażerski, zwiedzanie 
turystyczne.

(210) 485852 (220) 2018 05 11
(731) DOSEBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) CANGOSKET
(510), (511) 9 terminale komputerowe, terminale interak-
tywne, terminale graficzne, terminale klawiaturowe, termi-
nale POS, terminale danych, terminale multimedialne, termi-
nale kodów kreskowych, sterowniki terminali [elektryczne], 
terminale wprowadzania danych, terminale wyprowadzania 
danych, elektroniczne terminale płatnicze, terminale komu-
nikacji bezprzewodowej, terminale elektronicznych płatno-
ści, terminale do wyświetlania grafiki, terminale do wyświe-
tlania informacji, terminale do odbioru sygnałów, terminale 
do przetwarzania danych, terminale do kart kredytowych, 
terminale do płatności elektronicznych, urządzenia z termi-
nalem telematycznym, bezpieczne terminale do transakcji 
elektronicznych, interaktywne terminale z ekranami doty-
kowymi, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, 
terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, termi-
nale do elektronicznego przetwarzania płatności kartami 
kredytowymi, 38 elektroniczna transmisja danych i doku-
mentów za pomocą terminali komputerowych i urządzeń 
elektronicznych, komunikacja przez terminale komputero-
we, łączność poprzez terminale komputerowe, komunikacja 
za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali kom-
puterowych, elektroniczna transmisja danych i dokumentów 
za pomocą terminali komputerowych.

(210) 485861 (220) 2018 05 11
(731) ARENA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) Arena Gliwice

(531) 01.15.24, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 przygotowanie zawodowe dotyczące zapo-
biegania problemom zdrowotnym, przygotowanie zawodo-
we w zakresie pierwszej pomocy, biura rezerwacji biletów 
koncertowych, chronometraż imprez sportowych, doradz-
two specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkole-
niowe w zakresie zarządzania, didżeje na przyjęcia i imprezy 
specjalne, doradztwo w zakresie planowania imprez specjal-
nych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, doradz-
two w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie 
szkoleń, dostarczanie informacji na temat aktywności kultu-
ralnych, dostarczanie informacji na temat aktywności spor-
towych, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, 
dyskoteki dostarczanie sprzętu sportowego, dzierżawa kin, 
dzierżawa urządzeń kinematograficznych, edukacja, edu-
kacja, rozrywka i sport, edycja nagrań audio, edycja nagrań 
wideo, edycja zdjęć, gry oferowane on-line (w sieci informa-
tycznej), imprezy kulturalne, imprezy taneczne, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji informacja 
o rozrywce, informacje dotyczące edukacji sportowej, insce-
nizowanie turniejów, kabarety i dyskoteki, kina, kierownictwo 
artystyczne artystów estradowych, koncerty muzyczne, kon-
certy muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednic-
twem telewizji, konferencje (organizowanie i prowadzenie 
-), kongresy (organizowanie i prowadzenie -), konkursy mu-
zyczne, losowanie nagród [loterie], montaż wideo, nauczanie 
i szkolenia, nocne kluby, obsługa gości na imprezach rozryw-
kowych, obsługa koncertów muzycznych, obsługa obiek-
tów sportowych, organizacja i prezentacja przedstawień 
na żywo, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja 
i prowadzenie balów, organizacja i przeprowadzanie imprez 
szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów 
szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie wyda-
rzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności 
kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie aktywności roz-
rywkowych, organizacja i przeprowadzanie zawodów spor-
towych, organizacja i przeprowadzanie konkursów piękno-
ści, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, 
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organiza-
cja imprez rozrywkowych, organizacja imprez sportowych 
w dziedzinie piłki nożnej, organizacja imprez sportowych, 
organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja rezerwacji 
biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, orga-
nizacja rozrywek muzycznych, organizacja przyjęć, organi-
zacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja 
szkoleń, organizacja widowisk, organizowanie ceremonii 
rozdania nagród, organizowanie fanklubów, organizowanie 
festiwali, organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, 
organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, organi-
zowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie 
festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie gal, orga-
nizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie 
festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festynów 
w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w celach 
rekreacyjnych, organizowanie gier, organizowanie i prowa-
dzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie 
imprez sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami 
sportowymi, organizowanie konferencji, organizowanie kon-
certów, organizowanie konkursów, organizowanie przed-
stawień, organizowanie, produkcja i wystawianie spektakli 
teatralnych, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, 
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organizowanie wykładów, organizowanie warsztatów, or-
ganizowanie zawodów, organizowanie występów na żywo, 
ośrodki rozrywkowe, planowanie i przeprowadzanie imprez 
[rozrywka], oświetlenie sceniczne do celów rozrywkowych, 
pokazy filmów kinowych, pokazy filmów wideo, pokazy fil-
mów kinematograficznych, planowanie konferencji w celach 
edukacyjnych, planowanie specjalnych imprez, planowanie 
przyjęć [rozrywka], prezentacja koncertów muzycznych, 
prezentacja filmów, prezentacja przedstawień na żywo, 
prezentacja przedstawień muzycznych, produkcja filmów, 
produkcja konkursów sportowych, produkcja koncertów 
muzycznych, produkcja kabaretów, produkcja imprez spor-
towych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja 
multimedialna i usługi fotograficzne, prowadzenie imprez 
sportowych na żywo, prowadzenie zajęć, przeprowadzanie 
wydarzeń sportowych, przygotowywanie imprez sporto-
wych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, 
publikacja kalendarzy imprez, publikowanie plakatów, re-
zerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja bile-
tów na imprezy kulturalne, publikowanie ulotek, rozrywka 
on-line, rozrywka, rezerwacje koncertów, rezerwacja sal 
na imprezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na koncerty, re-
zerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc 
na pokazy i rezerwacja biletów teatralnych, rezerwowanie 
obiektów sportowych, studia nagrań (usługi -), sport (wy-
pożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], sędziowanie 
na imprezach sportowych, świadczenie usług sportowych 
i rekreacyjnych, świadczenie usług w zakresie studiów na-
grań wideo, udostępnianie obiektów kinowych, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do występów grup muzycznych na żywo, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, 
udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, udo-
stępnianie terenów rekreacyjnych, udzielanie informacji do-
tyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, 
szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, udzielanie 
informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem interne-
tu, udzielanie informacji związanych ze sportem, udzielanie 
informacji w dziedzinie muzyki, udzielanie informacji w dzie-
dzinie rekreacji, usługi doradcze w zakresie rozrywki, usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 485866 (220) 2018 05 11
(731) NET 123 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września
(540) tubilety.pl

(531) 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi biur sprzedaży biletów teatralnych, 
usługi sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi 
agencji sprzedaży biletów on-line do celów rozrywkowych.

(210) 485869 (220) 2018 05 11
(731) DARLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) DARLOG
(510), (511) 6 regały paletowe z metalu, systemy regałów, 
struktury metalowe do magazynowania, metalowe ramy re-
gałów, rury ze stali nierdzewnej, metalowe wsporniki do me-

bli, palety do transportu wewnętrznego metalowe, palety 
załadowcze metalowe, produkty budowlane z metalu, pro-
dukty metalowe do użytku w budownictwie, osłony z me-
talu, panele metalowe, kratownice metalowe, wsporniki me-
talowe, metalowe wsporniki do półek, siatki metalowe, siatki 
druciane i cienkie siatki druciane, kotwy metalowe, podkład-
ki metalowe, podkładki regulacyjne, barierki ochronne me-
talowe, słupki metalowe, metalowe pomosty robocze, dra-
biny metalowe, drabiny i rusztowania z metalu, 12 pojazdy 
elektryczne, wózki jezdniowe widłowe, wózki transportowe, 
wózki towarowe, wózki na dokumenty, pojemniki na kółkach 
do transportu towarów,ramy z kołami do przemieszczania 
przedmiotów, 16 artykuły biurowe, sprzęt biurowy, skoroszy-
ty i segregatory, kartonowe kontenery do pakowania, tablice 
z kartkami do prezentacji [flipchart], tablice suchościeralne, 
tablice magnetyczne do planowania zajęć i spotkań, kar-
tonowe maty stołowe, maty na biurko, okładki, obwoluty, 
przyrządy do rysowania na tablicy ściennej, markery, pisaki, 
gąbki do tablic suchościeralnych, stojaki na akcesoria biurko-
we, 20 meble, meble biurowe, meble metalowe, półki ma-
gazynowe, regały, regały metalowe, półki sklepowe, systemy 
półkowe, niemetalowe regały magazynowe, regały do prze-
chowywania, stelaże wystawowe, biurka, krzesła biurowe, 
półki biurowe, stoły biurowe, stoły konferencyjne, krzesła 
konferencyjne, wieszaki na stojące ubrania, 37 naprawa rusz-
towań, naprawa maszyn, stolarstwo meblowe, informacja 
o naprawach, konserwacja i naprawa mebli, naprawa narzę-
dzi, budowa i naprawa magazynów, instalowanie obiektów 
i urządzeń magazynowych, instalacja, konserwacja i napra-
wa maszyn, montaż zestawów półek, montaż tymczaso-
wych barierek, montaż systemów przechowywania, usługi 
w zakresie montażu rusztowań, demontaż maszyn, usługi 
demontażu, 39 magazynowanie, informacja o składowaniu, 
informacja o magazynowaniu, informacja o transporcie, lo-
gistyka transportu, przeprowadzki, przewożenie, składowa-
nie towarów w magazynach, transport, usługi rozładunku 
towarów, usługi magazynowe, usługi doradcze w zakresie 
magazynowania towarów, 41 kształcenie praktyczne, szkole-
nia edukacyjne, szkolenia przemysłowe, szkolenia personelu, 
42 projektowanie mebli, projektowanie przyrządów, projek-
towanie konstrukcji, projektowanie systemów składowania, 
projektowanie techniczne i doradztwo, doradztwo tech-
niczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie 
projektowania konstrukcyjnego, przeglądy techniczne, usłu-
gi w zakresie przeglądów technicznych, przegląd urządzeń, 
przegląd wadliwych konstrukcji, opracowywanie projektów 
technicznych.

(210) 485876 (220) 2018 05 11
(731) CIURA RAFAŁ, Sochaczew
(540) AGDHOME

(531) 07.01.08, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, 
w tym także świadczone on-line, w związku z następującymi 
towarami: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt elektroniczny, kom-
putery, urządzenia peryferyjne do komputerów, oprogra-
mowanie komputerowe, telefony, sprzęt telekomunikacyjny, 
sprzęt audiowizualny, elektronarzędzia, narzędzia ręczne, 
meble, oświetlenie, wyposażenie do domu, wyposażenie 
do warsztatu, wyposażenie do ogrodu, armatura łazienkowa 
i kuchenna, wyroby tekstylne.
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(210) 485882 (220) 2018 05 11
(731) GATNER DANIEL, Wilamowice
(540) wgarniturach
(510), (511) 35 usługi konsultingowe w zakresie marketingu 
internetowego, zestawianie reklam w celu wykorzystania 
ich jako strony internetowe, promowanie projektów innych 
osób poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośred-
nictwem strony internetowej, dostarczanie informacji mar-
ketingowych za pośrednictwem stron internetowych, roz-
powszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych 
sieci komunikacyjnych, promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach inter-
netowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, wynajem przestrzeni reklamowej 
on-line, usługi informacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu, doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, marke-
ting cyfrowy, marketing internetowy, reklama i marketing, 
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowe-
go i mediów, doradztwo i konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej, badania rynkowe, 38 usługi komunikacji 
internetowej, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem 
witryny internetowej, udostępnianie forów internetowych 
on-line, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 
usługi w zakresie przekierowywania do stron interneto-
wych, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych 
i portali, zapewnianie dostępu do platform i portali w In-
ternecie, komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, 
cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, 
elektroniczna wymiana danych, usługi transmisyjne w sieci 
www [webcasting], usługi transmisyjne, 41 udostępnianie 
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, 
udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym 
za pośrednictwem strony internetowej on-line, publikowa-
nie czasopism internetowych, prowadzenie kursów inter-
netowych w zakresie diet, usługi pisania blogów, rozrywka 
on-line, udostępnianie publikacji on-line, publikacja elek-
troniczna on-line periodyków i książek, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), informa-
cja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej 
bazy danych lub z Internetu, prowadzenie sesji szkolenio-
wych on-line związanych ze sprawnością fizyczną, mul-
timedialne wydania czasopism, multimedialne wydania 
gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie drogą 
elektroniczną, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elek-
tronicznych, usługi w zakresie publikowania on-line, usłu-
gi w zakresie publikacji przewodników, usługi w zakresie 
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 
usługi publikacji, publikowanie tekstów, fotoreportaże, in-
formacja o wypoczynku, informacja o rekreacji, informacja 
o imprezach rozrywkowych, organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, rozrywka 
interaktywna on-line, rozrywka interaktywna, rozrywka, 
udzielanie informacji dotyczących rozrywki, udostępnianie 
zdjęć on-line nie do pobrania, usługi informacji o rozrywce, 
usługi edukacyjne i instruktażowe.

(210) 485883 (220) 2018 05 11
(731) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Białobrzegi

(540) ROKO PREMIUM QUALITY LEMONIADA 100% 
NATURALNA FRESH

(531) 01.01.05, 25.01.15, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje aromatyzo-
wane, napoje gazowane, napoje owocowe, wody smakowe, 
lemoniady.

(210) 485892 (220) 2018 05 13
(731) PŁATEK MARCIN NICEPROGAMMERS, Warszawa
(540) TRADYCYJNE Zapiekanki PRL CAMPING FOOD

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne w tym prowadzenie 
barów, restauracji, usługi cateringowe, zaopatrzenie w żyw-
ność, food truck.

(210) 485895 (220) 2018 05 14
(731) TARANKO ALEKSANDER FABRYKA MEBLI TARANKO, 

Morąg
(540) TARANKO MEBLE

(531) 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, kanapy, elementy meblowe, stoły, fotele, garderoby, 
krzesła, komody, karnisze, łóżka, bufety ruchome, matera-
ce, poduszki, lustra, ramy do obrazów, stojaki do wieszania 
odzieży, kwietniki, półki, pufy, ramy, sofy, szafki, szafy, gablo-
ty, toaletki, zagłówki, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby 
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, 
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie.

(210) 485900 (220) 2018 05 14
(731) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jelenia Góra

(540) GINKOSAL
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty farmaceutycz-
ne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty 
i substancje dietetyczne - zwłaszcza dietetyczne środki spo-
żywcze, suplementy diety, środki odżywcze do celów lecz-
niczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, produkty 
pochodzenia naturalnego do celów farmaceutycznych 
i leczniczych, żywność dla niemowląt, krople do oczu do ce-
lów medycznych, wyroby medyczne.
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(210) 485902 (220) 2018 05 14
(731) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jelenia Góra

(540) DIOSMISAL
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty farmaceu-
tyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
produkty i substancje dietetyczne - zwłaszcza dietetycz-
ne środki spożywcze, suplementy diety, środki odżyw-
cze do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów 
leczniczych, produkty pochodzenia naturalnego do ce-
lów farmaceutycznych i leczniczych, żywność dla nie-
mowląt, kropie do oczu do celów medycznych, wyroby 
medyczne.

(210) 485906 (220) 2018 05 14
(731) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jelenia Góra

(540) SALDIFLEX
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty farmaceu-
tyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
produkty i substancje dietetyczne - zwłaszcza dietetycz-
ne środki spożywcze, suplementy diety, środki odżyw-
cze do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów 
leczniczych, produkty pochodzenia naturalnego do ce-
lów farmaceutycznych i leczniczych, żywność dla nie-
mowląt, krople do oczu do celów medycznych, wyroby 
medyczne.

(210) 485915 (220) 2018 05 14
(731) SAMODRYHA ALINA, Obuchiwka, UA
(540) SOKOL
(510), (511) 9 kable i przewody elektryczne, sterowniki 
elektryczne, czujniki elektryczne, regulatory elektryczne, 
rurki izolacyjne na kable elektryczne, złącza elektryczne, 
sprzężenia elektryczne, przedłużacze elektryczne, inwer-
tery elektryczne, wtyczki elektryczne, transformatory 
elektryczne, przetworniki elektryczne, prostowniki elek-
tryczne, przełączniki elektryczne, gniazdka elektryczne, 
obudowy gniazdek elektrycznych, diody elektryczne, 
cewki elektryczne, łączówki elektryczne, bufory elek-
tryczne, oscylatory elektryczne, skrzynki boczników elek-
trycznych, testery układów elektrycznych, wskaźniki strat 
elektrycznych, obudowy urządzeń elektrycznych, płytki 
przełączników elektrycznych, przewody instalacji elek-
trycznych, elementy składowe układów elektrycznych, 
puszki do połączeń elektrycznych, skrzynki do bezpiecz-
ników elektrycznych, kanały do kabli elektrycznych, złącz-
ki do przewodów elektrycznych, etykietki do oznaczania 
kabli elektrycznych, nici identyfikacyjne do przewodów 
elektrycznych, markery identyfikacyjne do kabli elektrycz-
nych, 20 korytka niemetalowe do kabli dostarczających 
elektryczność, korytka niemetalowe do kabli przesyła-
jących sygnały telewizyjne, korytka niemetalowe do ka-
bli przesyłających sygnały telefoniczne, korytka do kabli 
z materiałów niemetalowych [inne niż elektryczne].

(210) 485916 (220) 2018 05 14
(731) BULCEWICZ WOJCIECH DANIEL, Jelenia Góra
(540) Love Krove LODY NATURALNE

(531) 27.05.01, 03.04.02, 26.13.25, 29.01.15, 08.01.25
(510), (511) 29 bita śmietana, galaretki owocowe, jogurt, 
koktajle mleczne, mleczne produkty, mleko, mleko w prosz-
ku, mrożone owoce, substytuty mleka, 30 bloki lodu, ciasto 
[masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy-
pieki, ciasto w proszku, czekolada, czekolada pitna, dekoracje 
cukiernicze do ciast, gofry, jogurt mrożony [lody spożywcze], 
kawa, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze sło-
dzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, napoje na bazie kawy, 
napoje kawowe z mlekiem, puddingi, quiche, sorbety [lody], 
sosy owocowe, środki wiążące do lodów spożywczych, tarty 
(z owocami), wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do de-
koracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie 
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachido-
wych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, zefir [wyroby 
cukiernicze], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie 
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, 
stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne, rzeźbienie 
w jedzeniu.

(210) 485918 (220) 2018 05 14
(731) NINGBO RUYI JOINT STOCK CO., LTD., Ninghai, CN
(540) xilin

(531) 27.05.17, 27.05.05
(510), (511) 12 wózki jezdniowe widłowe, samojezdne wózki 
widłowe podnośnikowe, przyczepy [pojazdy], wozy, pojazdy 
elektryczne, drezyny, akumulatorowe wózki transportowe.

(210) 485919 (220) 2018 05 14
(731) LESZCZYŃSKI GRZEGORZ P.P.H.U. JABAMA, Chrośla
(540) Jabama
(510), (511) 20 blaty stołowe, kozły [stojaki meblowe], kozły 
do piłowania, krzesła, łóżka szpitalne, meble, meble biurowe, 
meble metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, półki 
magazynowe, pulpity [meble], pulpity do pracy w pozy-
cji stojącej, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki ruchome 
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pod komputery, stoły, stoły do piły [robocze] inne niż części 
maszyn, stoły kreślarskie, stoły metalowe, stoły warsztatowe, 
stoły z imadłem [meble], szafki na lekarstwa, szafki zamyka-
ne, szafki ze schowkami, taborety, wózki meblowe, przemy-
słowe stoły robocze.

(210) 485920 (220) 2018 05 14
(731) NATURA NIEDŹWIEDZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) ZAKOP i ZAPOMNIJ

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 31 żwirek dla kota.

(210) 485921 (220) 2018 05 14
(731) LESZCZYŃSKI GRZEGORZ P.P.H.U. JABAMA, Chrośla
(540) JABAMA

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 
29.01.13

(510), (511) 9 meble laboratoryjne, 20 blaty stołowe, kozły 
[stojaki meblowe], kozły do piłowania, krzesła, łóżka szpitalne, 
meble, meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, 
meble szkolne, półki magazynowe, pulpity [meble], pulpity 
do pracy w pozycji stojącej, stoliki pod maszyny do pisania, 
stoliki ruchome pod komputery, stoły, stoły do piły [robocze] 
inne niż części maszyn, stoły kreślarskie, stoły metalowe, sto-
ły warsztatowe, stoły z imadłem [meble], szafki na lekarstwa, 
szafki zamykane, szafki ze schowkami, taborety, wózki me-
blowe, przemysłowe stoły robocze.

(210) 485923 (220) 2018 05 14
(731) BLUMENFELD JACEK, Łódź
(540) MAD MOOSE clothing

(531) 03.04.07, 03.04.13, 03.04.16, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 
27.05.17, 21.03.13

(510), (511) 25 szorty [odzież], odzież dziecięca, odzież nie-
mowlęca, odzież dziana, odzież gotowa, dzianina [odzież], 
odzież męska, odzież codzienna, odzież sportowa, odzież 
tkana, odzież rekreacyjna, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 

odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej odzieży, usługi sklepów detalicznych on-line obejmu-
jące odzież.

(210) 485925 (220) 2018 05 14
(731) ZARCZUK ALEKSANDRA INLANG, Lublin
(540) well done! CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13, 26.03.07, 
24.17.04, 24.17.20

(510), (511) 41 usługi szkół językowych, usługi w zakresie 
organizowania i prowadzenia kursów językowych, tłuma-
czenia, usługi szkół językowych, usługi w zakresie organizo-
wania i prowadzenia kursów językowych oraz tłumaczenia 
dostarczane przez Internet, usługi wydawnicze, organizacja 
obozów językowych.

(210) 485932 (220) 2018 05 15
(731) DONARSKA IWONA SPAREDA, Reda
(540) pmugold conference

(531) 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi w zakresie konferencji, przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, spotkań, organizowanie wystaw 
i konkursów, organizacja i przeprowadzanie imprez rozryw-
kowych, organizowanie ceremonii wręczania nagród, or-
ganizowanie gal, organizowanie i prezentowanie pokazów 
rozrywkowych dotyczących stylu i mody, organizowanie 
i prowadzenie loterii, organizowanie prezentacji w celach 
szkoleniowych i rozrywkowych, organizowanie i prowadze-
nie wykładów, pokazy edukacyjne, kształcenie praktyczne 
[pokazy], usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, 
organizowanie pokazów na żywo.

(210) 485937 (220) 2018 05 15
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) femitonina
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceu-
tyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdro-
wotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne 
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, 
płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(210) 485941 (220) 2018 05 15
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
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(540) solofemil
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceu-
tyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdro-
wotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne 
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, 
płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(210) 485945 (220) 2018 05 15
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) flavobalans
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceu-
tyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdro-
wotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne 
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, 
płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(210) 485946 (220) 2018 05 15
(731) KOPACZ MACIEJ DREAM ZONE, Porąbka
(540) lanila

(531) 03.03.03, 27.05.13
(510), (511) 20 ochraniacze, niemetalowe, na nogi krzeseł, 
ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne niż po-
ściel, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż 
pościel, pokrowce na ubrania, dopasowane pokrowce na meble, 
pokrowce na odzież [szafa], pokrowce na odzież [magazynowa-
nie], dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, zagłówki 
do łóżek, wezgłowia do łóżek, pościel do łóżeczek niemowlęcych 
[inna niż bielizna pościelowa], pościel do łóżeczek dziecięcych 
[inna niż bielizna pościelowa], dopasowane osłonki na poręcze łó-
żeczka dziecięcego, siedzenia dla dzieci, bramki zabezpieczające 
dla dzieci, maty do kojców dziecięcych, maty dla dzieci do spania, 
podstawki dla dzieci do samochodów, 24 koce wełniane, koce 
jedwabne, kocyki dziecięce, koce dla niemowląt, bielizna poście-
lowa i koce, koce do łóżeczek dziecięcych, kocyki dla niemowląt 
[rożki], kocyki do owijania niemowląt, koce do użytku na wolnym 
powietrzu, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], poszwy 
na poduszki, pokrowce na poduszki, poszewki na poduszki, 
ozdobne poszewki na poduszki, papierowe poszewki na podusz-
kę, materiały na poszewki na poduszki, poszewki na poduszki 
do spania, wsypy (pokrowce na materace i poduszki), tkaniny 
tekstylne do użytku w produkcji poszewek na poduszki, śpiwory, 
wkładki do śpiwora, śpiworki dla niemowląt, prześcieradła do wy-
ściełania śpiworów, torby na śpiwory [specjalnie przystosowane], 
tkaniny pościelowe w formie śpiworów, śpiworki z kapturem dla 

niemowląt, ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, bielizna pościelowa 
dla niemowląt, ręczniki dla dzieci, ręczniki [tekstylne] dla małych 
dzieci, pościel, bielizna pościelowa, jednorazowa pościel tekstyl-
na, baldachimy (bielizna pościelowa), wsypa [bielizna pościelo-
wa], bielizna pościelowa z papieru, narzuty pikowane [artykuły 
pościelowe], bielizna stołowa i pościelowa, osłony do łóżek dzie-
cięcych [pościel], bielizna pościelowa i stołowa, artykuły tekstylne 
do użytku jako pościel, bielizna pościelowa z tekstylnych mate-
riałów nietkanych, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji po-
ścieli, materiały tekstylne w belach używane do produkcji nakryć 
do pościeli, prześcieradła, prześcieradła kąpielowe, prześcieradła 
na łóżka, prześcieradła z lambrekinem, tkaniny tekstylne do użyt-
ku w produkcji prześcieradeł, prześcieradła na łóżka z lambreki-
nem, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, prześcieradła z pa-
pieru, prześcieradła kąpielowe (ręczniki), baldachimy nad łóżeczka 
dziecięce, narzuty do łóżeczek dziecięcych, koce na kanapę, koce 
[podkłady] na materace, jedwabne koce na łóżka, pokrowce 
na krzesła, pokrowce na termofory, pokrowce na kanapy, pokrow-
ce na fotele sako, dopasowane pokrowce na materace, wsypy 
[pokrowce na materace], narzuty (pokrowce na meble), tekstyl-
ne pokrowce ochronne na meble, pokrowce na deski klozetowe 
z tekstyliów, pokrowce i narzuty na meble, pokrowce ochronne 
na siedzenia mebli, pokrowce na meble z tkanin niewyprofilowa-
ne, pokrowce do mebli z tworzyw sztucznych, tkanina do zasto-
sowania w produkcji pokrowców, wymienne pokrowce ochron-
ne na siedzenia mebli [narzuty].

(210) 485948 (220) 2018 05 15
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) solofemina
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceu-
tyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdro-
wotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne 
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, 
płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(210) 485965 (220) 2018 05 15
(731) KOŁODZIEJCZYK JAN P.P.H. ANKA, Mszana Dolna
(540) PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA domowa 

receptura Pierogi z mięsem ręcznie robione  
BEZ konserwantów
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(531) 02.03.11, 05.05.19, 05.05.21, 05.07.02, 08.07.02, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 30 wyroby na bazie mąki: pierogi z nadzieniem 
w postaci mrożonek.

(210) 485968 (220) 2018 05 15
(731) HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz
(540) Almette – naturalnie, kiedy chcesz
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, wyroby serowarskie, 
ser, biały ser, twarogi, ser topiony, mieszanki serowe, paluszki 
serowe, pasty serowe i twarożki do pieczywa z różnymi do-
datkami, desery słodkie na bazie sera, przekąski serowe z do-
datkiem czekolady, gotowe dania na bazie sera z różnymi 
dodatkami.

(210) 485969 (220) 2018 05 15
(731) HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz
(540) Hochland – w sam raz na raz
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, wyroby serowarskie, 
ser, biały ser, twarogi, ser topiony, mieszanki serowe, paluszki 
serowe, pasty serowe i twarożki do pieczywa z różnymi do-
datkami, desery słodkie na bazie sera, przekąski serowe z do-
datkiem czekolady, gotowe dania na bazie sera z różnymi 
dodatkami.

(210) 485970 (220) 2018 05 15
(731) EDWARD BUDZULAK, Poznań
(540) AROMA COLORS

(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(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) 485982 (220) 2018 05 16
(731) THU HA NGUYEN, Walendów
(540) BAO BAO YUMMY VIETNAM

(531) 11.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owo-
ce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, mleko, produkty 
mleczne, napoje mleczne, ser, wędliny, kiełbasy, pasztety, 
krokiety, kiełbaski w cieście, warzywa puszkowane, sałatki 
warzywne, sałatki owocowe, przeciery owocowe i warzyw-
ne, przecier jabłkowy, miąższ z owoców, pulpa owocowa, 
zupy, składniki do sporządzania zup, zupy jarzynowe, bulio-

ny, koncentraty na buliony, owoce kandyzowane, owoce lu-
krowane, owoce puszkowane, galaretki owocowe, przekąski 
na bazie owoców, skórki owocowe, marmolada, konfitury, ga-
larety mięsne, żywność przygotowywana z ryb, placki ziem-
niaczane, chrupki ziemniaczane, chipsy owocowe, rodzynki, 
orzechy spreparowane, produkty sojowe nie ujęte w innych 
klasach, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi 
barowe, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, kafeterie, restaura-
cje samoobsługowe, stołówki, restauracje, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 485988 (220) 2018 05 16
(731) BOCIĄGA MARCIN, Popów
(540) Martinelli

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 01.01.01, 01.01.05
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hur-
towej oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, w tym także za pośrednictwem środków komu-
nikacji elektronicznej i innych środków komunikacji w za-
kresie towarów: części motoryzacyjne do kładów, skuterów, 
rowerów i motorowerów, części silnikowe do w/w pojazdów 
oraz inne części eksploatacyjne np.: klocki hamulcowe, paski, 
gaźniki, akcesoria motoryzacyjne, silniki, akumulatory, opony, 
koła, dętki.

(210) 485989 (220) 2018 05 16
(731) KING DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) WESOŁA RODZINKA WYJĄTKOWE WĘDLINY 

DLA TWOJEJ RODZINY.

(531) 02.07.12, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso i wędliny.

(210) 485990 (220) 2018 05 16
(731) P.H.U. FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) Polmarket.pl

(531) 27.05.01, 24.17.02, 26.04.03, 29.01.12
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samo-
chodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarcza-
nie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprze-
daży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie progra-
mami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towa-
rów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące 
sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie pro-



Nr  ZT26/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 115

duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, nego-
cjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, do-
starczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat 
sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia samochodowe, 
pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi 
finansowe związane z handlem samochodami, finansowanie 
leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów, 
wycena używanych samochodów, 39 usługi wynajmów po-
jazdów samochodowych, udostępnienie pojazdów do wy-
najmu, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, 
udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu sa-
mochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie 
parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów.

(210) 485993 (220) 2018 05 16
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) VC 123 AROMAT COCO ODŚWIEŻACZ POWIETRZA

(531) 12.03.25, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na uży-
tek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, pre-
paraty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, 
środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robac-
twa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, 
pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sani-
tarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające 
do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświe-
żania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tka-
nin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.

(210) 485994 (220) 2018 05 16
(731) KUBIŚ MAKSYMILIAN, Jastrzębia Góra
(540) somuchso

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 płyty kompaktowe z muzyką, nagrania wideo 
z muzyką, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania z Inter-
netu, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach, nagra-
ne płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobra-
nia udostępniona na witrynach internetowych MP3, 41 usłu-
gi rozrywkowe w postaci występów zespołu muzycznego, 
produkcja filmów, nagrań na płytach CD i DVD.

(210) 485995 (220) 2018 05 16
(731) KUBIŚ MAKSYMILIAN, Jastrzębia Góra
(540) somuchso

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 płyty kompaktowe z muzyką, nagrania wideo 
z muzyką, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania z Inter-
netu, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach, nagra-
ne płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobra-
nia udostępniona na witrynach internetowych MP3, 41 usłu-
gi rozrywkowe w postaci występów zespołu muzycznego, 
produkcja filmów, nagrań na płytach CD i DVD.

(210) 485997 (220) 2018 05 16
(731) PODOLOG 24 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) PODOLOG24.PL

(531) 02.09.19, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 wkładki ortopedyczne.

(210) 485998 (220) 2018 05 16
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) AROMAT FLOWER VC 124

(531) 10.05.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące 
na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitar-
nych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakterio-
bójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia 
robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, in-
sektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe 
środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory 
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substan-
cje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze 
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze 
do toalet.
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(210) 485999 (220) 2018 05 16
(731) WĘGRZECKI DARIUSZ, Radom
(540) KING DYSTRYBUCJA po królewsku

(531) 24.09.02, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny.

(210) 486001 (220) 2018 05 16
(731) FUNDACJA GLADIUS, Wrocław
(540) GFPOINT

(531) 17.05.21, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 chronografy, etui na smartfony, film kine-
matograficzny, grafika do pobrania do telefonów komór-
kowych, magnetyczne nośniki danych, okulary ochronne 
do uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne, pokrowce 
do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, 
znaki cyfrowe, 25 bandany na szyję, berety, chustki, daszki, 
daszki do czapek, kamizelki, kurtki, koszulki z krótkim ręka-
wem, mundury, nakrycia głowy, odzież, pelerynki, 41 kultura 
fizyczna, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
organizowanie loterii, organizowanie zawodów sportowych.

(210) 486007 (220) 2018 05 16
(731) AISKO ARTUR JACKOWICZ SPÓŁKA JAWNA, 

Magdalenka
(540) CA9000 Professional
(510), (511) 9 alkoholomierze analizatory powietrza apa-
ratura do analizy inna niż do celów medycznych przyrządy 
pomiarowe urządzenia pomiarowe aparatura do pomiary 
precyzyjne wyposażenie dla ratownictwa wskaźniki ilości 
wykrywacze [detektory].

(210) 486018 (220) 2018 05 16
(731) GANCARZ KATARZYNA FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA, Rzeszów

(540) kolejna para butów

(531) 02.09.01, 09.09.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 chodaki drewniane, gumowce, japonki, kalo-
sze, obuwie, obuwie codzienne, obuwie codziennego użyt-
ku, obuwie damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, 
obuwie dla mężczyzn, obuwie dla niemowląt, obuwie dla 
rybaków, obuwie do celów rekreacji, obuwie do uprawia-
nia sportów, obuwie do wspinaczki, obuwie gimnastycz-
ne, obuwie gumowe, obuwie inne niż sportowe, obuwie 
lekkoatletyczne, obuwie na plażę, obuwie na polowania, 
obuwie piłkarskie, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie re-
kreacyjne, obuwie robocze, obuwie sportowe, obuwie woj-
skowe, obuwie wspinaczkowe, obuwie wykonane z drewna, 
obuwie wykonane z winylu, pantofle bez napiętka, pantofle 
do baletu, pantofle do pedicure, pantofle domowe, pantofle 
domowe ze skóry, pantofle kąpielowe, pantofle z tworzyw 
sztucznych, sandały, sandały damskie, sandały-drewniaki, 
sandały kąpielowe, sandały męskie, sandały niemowlęce, 
sandały i buty plażowe, sandały z paskiem na palec w sty-
lu japońskim (asaura-zori), tenisówki [obuwie], tenisówki, 
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem 
strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie 
sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, 
sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: chodaki drew-
niane, gumowce, japonki, kalosze, obuwie, obuwie codzien-
ne, obuwie codziennego użytku, obuwie damskie, obuwie 
dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie 
dla niemowląt, obuwie dla rybaków, obuwie do celów rekre-
acji, obuwie do uprawiania sportów, obuwie do wspinaczki, 
obuwie gimnastyczne, obuwie gumowe, obuwie inne niż 
sportowe, obuwie lekkoatletyczne, obuwie na plażę, obuwie 
na polowania, obuwie piłkarskie, obuwie przeciwdeszczo-
we, obuwie rekreacyjne, obuwie robocze, obuwie sportowe, 
obuwie wojskowe, obuwie wspinaczkowe, obuwie wyko-
nane z drewna, obuwie wykonane z winylu, pantofle bez 
napiętka, pantofle do baletu, pantofle do pedicure, pantofle 
domowe, pantofle domowe ze skóry, pantofle kąpielowe, 
pantofle z tworzyw sztucznych, sandały, sandały damskie, 
sandały-drewniaki, sandały kąpielowe, sandały męskie, san-
dały niemowlęce, sandały i buty plażowe, sandały z paskiem 
na palec w stylu japońskim (asaura-zori), tenisówki [obuwie], 
tenisówki, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama 
radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, rekla-
ma na stronach internetowych oraz organizowanie targów, 
wystaw i pokazów związanych z promocją następujących to-
warów: chodaki drewniane, gumowce, japonki, kalosze, obu-
wie, obuwie codzienne, obuwie codziennego użytku, obu-
wie damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie 
dla mężczyzn, obuwie dla niemowląt, obuwie dla rybaków, 
obuwie do celów rekreacji, obuwie do uprawiania sportów, 
obuwie do wspinaczki, obuwie gimnastyczne, obuwie gu-
mowe, obuwie inne niż sportowe, obuwie lekkoatletyczne, 
obuwie na plażę, obuwie na polowania, obuwie piłkarskie, 
obuwie przeciwdeszczowe, obuwie rekreacyjne, obuwie ro-
bocze, obuwie sportowe, obuwie wojskowe, obuwie wspi-
naczkowe, obuwie wykonane z drewna, obuwie wykonane 
z winylu, pantofle bez napiętka, pantofle do baletu, pantofle 
do pedicure, pantofle domowe, pantofle domowe ze skóry, 
pantofle kąpielowe, pantofle z tworzyw sztucznych, sandały, 
sandały damskie, sandały-drewniaki, sandały kąpielowe, san-
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dały męskie, sandały niemowlęce, sandały i buty plażowe, 
sandały z paskiem na palec w stylu japońskim (asaura-zori), 
tenisówki [obuwie], tenisówki, udzielanie porad handlowych 
konsumentom, promocja sprzedaży.

(210) 486040 (220) 2018 05 17
(731) CADM AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) CADM AUTOMOTIVE

(531) 18.01.23, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 7 cylindry do silników, łożyska do silników, popy-
chacze do silników, zawory do silników, silnikowe pompy pa-
liwowe, silniki spalinowe do maszyn, pompy do chłodzenia 
silników, obudowy do silników [części pojazdów], tłoki [czę-
ści maszyn lub silników], łożyska, koła zębate do maszyn, tłoki 
do silników, 12 siedzenia samochodowe, części konstrukcyj-
ne do samochodów, zagłówki samochodowe, amortyzatory 
zawieszenia do samochodów, resory, sprężyny amortyzujące 
samochodowe, wycieraczki do lamp przednich samochodu, 
panele łączące się do nadwozi samochodów, mieszki dźwi-
gni zmiany biegów do samochodów, organizery do tyłów 
siedzeń specjalnie przystosowane do użytku w samocho-
dach, koła samochodowe, opony do samochodów, łańcuchy 
do samochodów [przeciwpoślizgowe], pompy powietrza 
do samochodów, opony pneumatyczne do samochodów, 
obręcze do kół samochodowych, uchwyty na zapasowe 
koła samochodowe,środki antypoślizgowe do opon samo-
chodowych, koła zębate do przekładni samochodów wyści-
gowych, samochody osobowe, silniki do samochodów, sil-
niki do pojazdów lądowych, koła zębate łańcuchowe, części 
karoserii do pojazdów, części hamulcowe do samochodów, 
części konstrukcyjne do samochodów, części konstrukcyjne 
do pociągów, 42 projektowanie samochodów, świadczenie 
usług w zakresie projektowania wnętrz samochodów.

(210) 486059 (220) 2018 05 17
(731) WÓJCIK DARIUSZ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń; 

WÓJCIK MARIUSZ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń; 
WÓJCIK ANDRZEJ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń

(540) BREAD & WINE RESTAURACJA GRILL PIZZA BAR

(531) 09.07.19, 26.07.05, 24.17.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usłu-
gi restauracyjne, restauracje dla turystów, restauracje z gril-
lem, restauracje oferujące dania na wynos, usługi restauracji 
hotelowych, usługi barowe, bary, usługi kawiarni, usługi kok-
tajlbarów, usługi w zakresie pubów, dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, usługi kateringowe, organizacja przy-
jęć [żywność i napoje], organizowanie bankietów, rezerwacja 

stolików w restauracjach, usługi ogródków piwnych, usługi 
obiektów gościnnych [posiłki i napoje], imprezy [zapew-
nianie jedzenia i napojów], usługi hotelowe, hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usłu-
gi w zakresie wynajmu pokojów, tymczasowe zakwaterowa-
nie, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], udostęp-
nianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 486079 (220) 2018 05 18
(731) MŁODAWSKA ANNA TRANSKRYPT, Warszawa
(540) t TRANSKRYPT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.11
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, książki, materiały 
drukowane, periodyki [czasopisma], podręczniki [książ-
ki], 41 tłumaczenia, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, publikowanie książek, 
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, informacja 
o edukacji, sprawdziany edukacyjne, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publika-
cji elektronicznych [nie do pobrania], kursy korespondencyj-
ne, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, informacja o imprezach rozrywkowych, 
45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów praw-
nych, usługi serwisów społecznościowych on-line.

(210) 486085 (220) 2018 05 18
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

-USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Domio ENERGY

(531) 01.03.02, 01.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 baterie, baterie litowo-jonowe, baterie litowe.

(210) 486086 (220) 2018 05 18
(731) LABMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
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(540) REDUSTIN
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne, 5 odżywcze suple-
menty diety, suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 486092 (220) 2018 05 18
(731) CELSIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarżysko-Kamienna
(540) Celsium
(510), (511) 39 usługi w zakresie magazynowania, usługi 
w zakresie dystrybucji i przesyłu ciepła sieciowego, doradz-
two specjalistyczne w tym zakresie, 40 wytwarzanie energii 
cieplnej, wypożyczanie urządzeń grzewczych i ciepłowni-
czych, doradztwo specjalistyczne w tym zakresie, przetwa-
rzanie odpadów, 42 badania techniczne i opracowywanie 
projektów technicznych, analizy przemysłowe, doradztwo 
i projektowanie techniczno-inżynieryjne, usługi w zakresie 
opracowania audytu energetycznego budynków, projekto-
wanie instalacji sanitarnych i ciepłowniczych, usługi w dzie-
dzinie badania laboratoryjnego opału.

(210) 486094 (220) 2018 05 19
(731) POL-FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prostki
(540) FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLSKI PÓŁNOCNO- 

-WSCHODNIEJ

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.17.11, 21.01.14
(510), (511) 35 usługi rzecznictwa prasowego, usługi po-
średnictwa między firmami i środkami masowego przekazu 
w zakresie tworzenia i przekazywania informacji, doradztwo 
w zakresie kształtowania wizerunku firmy jej produktów 
i usług, doradztwo w zakresie kontaktów z mediami i rela-
cji interpersonalnych, opracowywanie kampanii medialnych 
o zasięgu krajowym i lokalnym, pośrednictwo handlowe 
polegające na kojarzeniu kontrahentów, świadczenie usług 
w zakresie public relations, usługi promocji, usługi reklamy, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, dystrybu-
cja materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów, 
broszur, usługi w zakresie badania opinii publicznej i rynku, 
usługi opracowywania oraz rozpowszechniania projektów 
opiniotwórczych, organizowanie imprez promocyjnych, 
usługi doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania działal-
nością gospodarczą, usługi organizowania wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, przygotowywanie stoisk wystawienniczo-tar-
gowych, opracowywanie analiz i raportów z imprez wysta-
wienniczo-targowych, doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia personalnego, 41 organizacja oprawy medialnej targów 
i wystaw, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, organizacja i prowadzenie szkoleń, konfe-
rencji, sympozjów i innych zorganizowanych form dokształ-
cania, organizowanie wystaw edukacyjnych, 42 tworzenie 
informacyjno-promocyjnych witryn internetowych, opraco-
wywanie serwisów www, projektowanie sklepów interneto-
wych, projektowanie stoisk wystawienniczo-targowych.

(210) 486096 (220) 2018 05 19
(731) GALILEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) GALILEUM

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.12
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, instruktażowe i edukacyj-
ne dotyczące elektryki, energetyki i gazownictwa, szkolenia 
dotyczące elektryki, energetyki i gazownictwa, organizacja 
szkoleń przemysłowych, usługi szkolenia zawodowego, usłu-
gi w zakresie egzaminowania i ocen prowadzących do uzy-
skania kwalifikacji, w szczególności kwalifikacji zawodowych 
z zakresu elektryki, energetyki i gazownictwa, usługi w za-
kresie wydawania certyfikatów w związku z egzaminami, 
45 usługi organów nadających uprawnienia.

(210) 486097 (220) 2018 05 19
(731) GALILEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) GALILEUM
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, instruktażowe i edukacyj-
ne dotyczące elektryki, energetyki i gazownictwa, szkolenia 
dotyczące elektryki, energetyki i gazownictwa, organizacja 
szkoleń przemysłowych, usługi szkolenia zawodowego, usłu-
gi w zakresie egzaminowania i ocen prowadzących do uzy-
skania kwalifikacji, w szczególności kwalifikacji zawodowych 
z zakresu elektryki, energetyki i gazownictwa, usługi w za-
kresie wydawania certyfikatów w związku z egzaminami, 
45 usługi organów nadających uprawnienia.

(210) 486098 (220) 2018 05 19
(731) KŁOBUCKI MARIUSZ, Poznań
(540) ECDF
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje re-
klamowe, analizy kosztów, badania i analizy rynkowe, audyt 
przedsiębiorstw, badania rynku i badania marketingowe, 
badania opinii publicznej, dziedzinie, badania w działalności 
gospodarczej, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biura, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, informa-
cje i porady udzielane konsumentom [punkty] informacji 
konsumenckiej, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, księgowość, 
usługi marketingowe, doradztwo dotyczące organizowania 
działalności gospodarczej, przygotowywanie zeznań podat-
kowych, pozyskiwanie informacji o działalności gospodar-
czej, sondaże opinii, przygotowywanie zeznań podatkowych, 
rachunkowość, reklama, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
udzielanie porad dla konsumentów o produktach, statystycz-
ne zestawienia, 36 analizy finansowe, doradztwo kredytowe, 
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie 
długów, doradztwo finansowe, informacje finansowe, usłu-
gi finansowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, inwestycje 
kapitałowe, zarządzanie finansami, usługi finansowe w zakre-
sie pożyczek pieniężnych, doradztwo finansowe w zakresie 
rozliczeń, 42 badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe 
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nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi doradcze 
i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, opracowywanie projektów 
technicznych.

(210) 486099 (220) 2018 05 19
(731) ŁOPUSKI GRZEGORZ, ŁOPUSKI DOMINIK MORZY 

MAREK U JANA SPÓŁKA CYWILNA, Ciechanowiec
(540) BIOPELLET CZYSTSZE JUTRO

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 pellet.

(210) 486103 (220) 2018 05 20
(731) ORGANIC PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ORGANIC COFFEE & more

(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, 
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), 
przyprawy, lód, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 486108 (220) 2018 05 19
(731) E-MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) E-MOTO

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-li-
ne w zakresie części i akcesoriów samochodowych, usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne w zakresie części 
i akcesoriów samochodowych, usługi w zakresie promocji 
sprzedaży części i akcesoriów samochodowych, dystrybu-
cja materiałów reklamowych dotyczących części i akceso-
riów samochodowych, promowanie towarów i usług osób 
trzecich, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 

organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi agencji 
eksportowo-importowych, usługi importowo-eksportowe, 
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, nabywanie towarów w imieniu innych przedsię-
biorstw, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, pośrednictwo w kontraktach na kupno 
i sprzedaż produktów, usługi pośrednictwa handlowego 
na rzecz firm krajowych i zagranicznych.

(210) 486109 (220) 2018 05 19
(731) ZENBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

OPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) bez zmartwień
(510), (511) 9 serwery do hostingu www, serwery interneto-
we, serwery komputerowe, serwery komputerowych baz da-
nych, serwery komunikacyjne [sprzęt komputerowy], serwery 
plików, serwery poczty elektronicznej, serwery sieci kompu-
terowych, serwery sieciowe, serwery w chmurze, utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, komputerowe bazy danych, 
oprogramowanie komputerowe, komputerowe systemy 
operacyjne, aplikacje do pobrania, mobilne aplikacje, opro-
gramowanie sprzętowe, urządzenia technologii informa-
cyjnej, urządzenia do przechowywania danych, urządzenia 
do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, 
sprzęt do komunikacji, sprzęt i akcesoria do przetwarzania 
danych (elektryczne i mechaniczne), sprzęt komputerowy 
do serwerów umożliwiających dostęp do sieci, oprogramo-
wanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, 
oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządza-
nia aplikacjami serwerów dostępowych, oprogramowanie 
do poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, 38 usługi 
telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu do treści, stron in-
ternetowych i portali, zapewnianie dostępu do blogów in-
ternetowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do centrów ser-
werowych, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji 
i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz In-
ternetu, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośred-
nictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja 
plików danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja 
podcastów, elektroniczna transmisja wiadomości, danych 
i dokumentów, fora [pokoje rozmów] dla serwisów spo-
łecznościowych, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, 
usługi poczty elektronicznej, usługi łączności on-line, usługi 
transmisyjne w sieci WWW [webcasting], usługi w zakresie 
wysyłania, odbierania i przekierowania wiadomości elek-
tronicznych, usługi w zakresie przekierowywania do stron 
internetowych, 42 usługi w zakresie hostingu stron interne-
towych, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji 
mobilnych, hosting aplikacji multimedialnych, hosting blo-
gów, hosting komputerowych baz danych, hosting mobil-
nych stron internetowych, hosting platform w internecie, 
hosting portali internetowych, hosting podcastów, hosting 
przestrzeni pamięciowej w internecie, hosting serwerów, 
hosting stron internetowych, hosting treści cyfrowych, ho-
sting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i infor-
macji, usługi w zakresie technologii informacyjnych, admi-
nistracja serwerów, administracja serwerami pocztowymi, 
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii 
informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, instalacja, utrzy-
manie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, 
projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn 
internetowych na rzecz osób trzecich, instalowanie stron 
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internetowych w internecie na rzecz osób trzecich, elek-
troniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowa-
nych wiadomości e-mail, przechowywanie danych on-line, 
udostępnianie lub wynajem obszaru pamięci elektronicznej 
w internecie, usługi dostawcy hostingu w chmurze, usługi 
dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], interaktywne usługi 
hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie 
i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie on-line, 
wynajmowanie serwerów WWW, wynajmowanie [udostęp-
nianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, usługi 
w zakresie dzierżawy domen internetowych, udostępnianie 
domen internetowych, rejestrowanie na rzecz osób trzecich 
domen internetowych, pośrednictwo przy rejestracji domen 
internetowych.

(210) 486118 (220) 2018 05 21
(731) STUDZIŃSKI JAROSŁAW AKADEMICKI OŚRODEK 

KSZTAŁCENIA, Łódź
(540) AOK AKADEMICKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 486125 (220) 2018 05 21
(731) PYRKA-PERKOWSKI SEBASTIAN, Warszawa
(540) ETHERE UM
(510), (511) 44 manicure, masaż, salon fryzjerski, salon ko-
smetyczny, salon piękności, usługi wizaźu.

(210) 486132 (220) 2018 05 21
(731) UKRGOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 

(531) 26.03.23, 26.04.01, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.11, 
26.04.12, 26.05.04, 26.07.17, 26.07.25, 29.01.13

(510), (511) 29 mleko, mleko skondensowane, mleko za-
gęszczone, 35 usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: mleko, mleko skondensowane, mleko 
zagęszczone, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: mleko, mleko skondensowane, mleko 
zagęszczone.

(210) 486133 (220) 2018 05 21
(731) SYC ZBIGNIEW, Pszczyna
(540) SYSTEMA POLAND

(531) 02.09.18, 03.01.08, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.15, 27.05.01, 
26.13.01, 24.17.21

(510), (511) 41 doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, 
doradztwo w zakresie treningu fizycznego, edukacja sporto-
wa, instrukcje do gimnastyki, instruktaż w zakresie ćwiczeń 
fizycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruk-
taż w zakresie gimnastyki, kursy szkoleniowe dotyczące 
sprawności fizycznej, nauczanie taekwondo, nauczanie, tre-
ning i instruktaż sportowy, nauka judo, nauka karate, nauka 
w zakresie sportu, prowadzenie szkół sztuk walki, świadcze-
nie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, 
świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, 
szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie sprawności fizycz-
nej, szkolenie sportowe, trenowanie, usługi edukacyjne do-
tyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne dotyczące 
sportu, usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, 
usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi 
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi w zakre-
sie edukacji sportowej, usługi w zakresie treningu fizyczne-
go, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi w za-
kresie treningu sprawności fizycznej, kształcenie praktyczne 
[pokazy], kursy instruktażowe, nauczanie chińskich sztuk 
walki, prowadzenie treningów sztuk walki, prowadzenie 
zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, szkolenie w zakresie 
sprawności fizycznej.

(210) 486135 (220) 2018 05 21
(731) BANASIAK MICHAŁ, Marki
(540) Bizzara
(510), (511) 20 biurka, biurka do celów biurowych, biurka 
i stoły, blaty [części mebli], biurka z regulacją wysokości, 
blaty kuchenne, blaty kuchenne [meble], blaty na szafki, 
blaty na szafki przeznaczone do użytku ze zlewozmywa-
kami, blaty robocze, blaty robocze w postaci mebli, blaty 
stołowe, blaty wierzchnie do szafek, dodatkowe części 
blatu rozkładanego stołu, drewniane półki i stojaki [me-
ble], drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalo-
wych, drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, 
drzwi do mebli ze szkła, drzwi do szaf, drzwi do szafek, 
ekrany [meble], ekrany [meble] do celów pokazowych, 
wystawowych, elementy meblowe, elementy mebli seg-
mentowych, niemetalowe [meble], elementy mocujące 
do mebli, niemetalowe, elementy mocujące do półek, 
niemetalowe, elementy metalowe mebli segmentowych 
[meble], fotele, fotele biurowe, fotele bujane, garderoby, 
kanapo-tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, komody, 
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komody [meble], komody ścienne, komplety mebli do sa-
lonu, komputerowe stanowiska pracy [meble], konsole 
[meble], kontuary [meble], kontuary [stoły], kredensy [me-
ble], kredensy na serwis do podawania herbaty [chadan-
su], kredensy, toaletki, komody, krzesła biurowe, krzesła, 
fotele z ruchomym oparciem, krzesła [fotele] biurowe, 
krzesła konferencyjne, krzesła na kółkach, krzesła na ramie 
ślizgowej, krzesła stołowe, krzesła składane, ławy [meble], 
ławostoły, krzesła obrotowe, lady robocze [meble], listwy 
profilowe do mebli [gzymsy], meble, meble biurowe, me-
ble do pokojów dziecinnych, meble do przebieralni, me-
ble do przechowywania, meble do salonu, meble do sie-
dzenia, meble do użytku w audytoriach, meble do użytku 
w publicznych toaletach, meble do wyposażenia sklepów, 
meble domowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe, 
meble domowe wykonane z drewna, meble drewniane, 
meble komputerowe, meble kuchenne, meble kuchenne 
do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble ku-
chenne z regulacją wysokości, meble łazienkowe, meble 
ogrodowe, meble ogrodowe drewniane, meble skórza-
ne, meble sypialne, meble sypialniane na miarę (do za-
budowy), meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), 
meble wielofunkcyjne, meble wykonane z substytutów 
drewna, meble wykonane z tworzyw sztucznych, naroż-
niki [meble], meble zawierające łóżka, meblościanki, mo-
duły biurkowe, niemetalowe elementy łączące do mebli, 
niemetalowe uchwyty do szuflad, niemetalowe wieszaki 
do półek, niemetalowe uchwyty do mebli, niemetalowe 
ślizgi do mebli, niemetalowe przegródki do półek stano-
wiące części mebli, niemetalowe przegródki do półek, 
niemetalowe prowadnice do szuflad, niemetalowe pręty 
półkowe, niemetalowe półki ścienne [meble], niemetalo-
we narożniki ochronne nakładane na meble, niemetalowe 
podpórki do półek, niskie biurka w stylu japońskim (wazu-
kue), niemetalowe wsporniki półek, niemetalowe wspor-
niki do półek stanowiące części mebli, nogi do mebli, 
nogi krzeseł, nogi stołowe, panele będące częściami me-
bli, panele meblowe, półki [meble], półki biurowe, półki 
do przechowywania [meble], przenośne ścianki biurowe, 
przenośne ścianki działowe [meble] metalowe, przenośne 
biurka, regały [meble], rozkładane fotele, rozkładane fotele 
[do siedzenia i spania], rozkładane kanapy, rozkładane me-
ble z obiciem, ruchome biurka, ścianki działowe do biur 
[meble], sofy, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, sofy ścien-
ne, sprzęt biurowy [meble], stanowiska pracy [meble], 
stanowisko pracy z komputerem [meble], stoliki kompu-
terowe, stoliki kawowe, stoliki na kółkach do serwowania, 
stoliki do herbaty, stoliki, stoliczki pod laptopy, stoliki noc-
ne, stoliki pod drukarki, stoliki pod maszyny do pisania, 
stoliki pod umywalkę [meble], stoliki przy kanapie, stoliki 
ruchome pod komputery, stoliki salonowe, stoliki składa-
ne, stoły do pracy, stoły do pisania, stoły komputerowe, 
stoły konferencyjne, szafki na buty, szafki [meble], szafki 
łazienkowe, szafki łazienkowe z umywalkami, szafki ku-
chenne, szafki do toalet, szafki do sypialni, szafki do prze-
chowywania [meble], szafki do łazienek, szafki do prze-
chowywania, szafki do komputerów [meble], szafki, szafki 
na ubrania, szafy, szafy [meble], szafki pod zlewem, szaf-
ki na umywalki, szafki nocne, szuflady, szuflady [części 
mebli], szuflady do mebli, toaletki [meble], wyposażenie 
łazienek w formie mebli, zestawy mebli, zestawy mebli 
kuchennych.

(210) 486160 (220) 2018 05 22
(731) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) SINCE 1991 CRISOL

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.05, 26.01.16, 26.11.02, 26.04.04, 
27.07.01

(510), (511) 33 wina.

(210) 486167 (220) 2018 05 22
(731) POLSKI CZERWONY KRZYŻ, Warszawa
(540) KRWIOBIEG
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, produkcja filmów reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych i reklamowych, 36 działalność 
finansowa, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 
sponsorowanie działalności sportowej i kulturalnej, usługi 
zbierania funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy 
na cele charytatywne, 41 rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, organizowanie i obsługa zawodów, konkursów 
i imprez sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, organi-
zowanie i obsługa konferencji, organizowanie szkoleń spor-
towych, widowisk rozrywkowych, udostępnianie obiektów 
i urządzeń sportowych, informacje o edukacji, usługi eduka-
cyjne dotyczące sportu.

(210) 486171 (220) 2018 05 22
(731) REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 18 SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) OKĘCIE PARK
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, 36 inwestowanie ka-
pitału w nieruchomości, administrowanie nieruchomościa-
mi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem 
nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlo-
wych, pobieranie czynszu, organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, zarządzanie nieruchomością, wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych, usługi związane z majątkiem nie-
ruchomym, dzierżawa nieruchomości posiadanych na wła-
sność, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lo-
kalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nie-
ruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów 
budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z lokalami do handlu detaliczne-
go, 37 budowa nieruchomości komercyjnych.

(210) 486187 (220) 2018 05 22
(731) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
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(540) ZULUS SOUTH AFRICA AFRICAN VINEYARD BEST 
QUALITY

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.17.05, 26.04.02, 26.11.03, 26.01.05, 
26.01.02

(510), (511) 33 wina.

(210) 486212 (220) 2018 05 22
(731) ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK PRZEMYSŁAW 

MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK SPÓŁKA JAWNA, 
Przeźmierowo

(540) HRC

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 serwetki papierowe, serwetki dekoracyjne 
z papieru, 21  talerzyki papierowe, jednorazowe talerzyki 
z papieru lub tektury, kubki papierowe, jednorazowe ku-
beczki z papieru lub tektury.

(210) 486214 (220) 2018 05 22
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SPRILL
(510), (511) 4 paliwo do grilla, brykiety do grilla, podpałki 
do grilla, opał do grillów, płynne rozpałki do grilla, paliwo 
do rozpalania grilla, węgiel drzewny do grillowania, paliwo 
do grilla z wiórów drzewnych, 7 narzędzia ręczne (elektrycz-
ne) do użytku podczas przygotowywania potraw na grillu, 
11 grill, zapalarki do grilla, urządzenie do grillowania, grille 
na węgiel drzewny, urządzenia do rozpalania grilla, grille 
elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, 21 rękawi-
ce do grilla, widelce do grilla, szczypce do grilla, szczotki 
do czyszczenia grillów, 29 kiełbasy, mięso i wędliny, 30 sosy 
do mięsa z grilla, przyprawy, sosy [przyprawy], musztar-
da, ketchup, 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty 
piwowarskie.

(210) 486219 (220) 2018 05 22
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) LODARIANIE
(510), (511) 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety.

(210) 486222 (220) 2018 05 23
(731) RZYMANEK ZUZANNA PRACOWNIA SMAKÓW, 

Warszawa
(540) Wege Siostry
(510), (511) 29 warzywa gotowane, przekąski na bazie owo-
ców, przeciery warzywne, sałatki owocowe, sałatki warzyw-
ne, warzywa gotowane, zupy, nasiona przetworzone, na-
siona słonecznika przetworzone, pasty na bazie orzechów, 
hummus, substytuty mleka.

(210) 486235 (220) 2018 05 23
(731) SORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeszcze
(540) SORTEX

(531) 26.04.09, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 21 bawełna do czyszczenia (szmatki bawełnia-
ne) - czyściwo, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.

(210) 486236 (220) 2018 05 23
(731) VISUALCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Visualcom

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, reklama, reklama ze-
wnętrzna, usługi marketingowe, 40 drukowanie.

(210) 486241 (220) 2018 05 23
(731) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) NYLON NR RED
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(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.07, 26.04.01, 26.04.05, 
26.04.18, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 18 torebki, walizki, torby podróżne, torby, port-
fele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole i para-
solki, aktówki (wyroby skórzane), zestawy podróżne (wyroby 
skórzane), 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, w tym paski.

(210) 486249 (220) 2018 05 23
(731) VISUALCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) VISUALCOM
(510), (511) 35 agencje reklamowe, reklama, reklama ze-
wnętrzna, usługi marketingowe, 40 drukowanie.

(210) 486263 (220) 2018 05 22
(731) JURKOWSKI JACEK ALIGATOR-USŁUGI 

POLIGRAFICZNE, Pruszków
(540) Introligatornia ALIGATOR

(531) 03.11.09, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 40 oprawa książek, usługi introligatorskie, regi-
strowanie, twarda oprawa książek, oprawa PUR, oprawa szy-
to-klejona, oprawa zeszytowa, falcowanie, falcowanie inser-
tów dla farmacji i przemysłu kosmetycznego, dziurkowanie, 
drukowanie i składanie Z-Kart, usługi wykańczania druków.

(210) 486270 (220) 2018 05 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWE ALDO LESZEK DŁUGOŁĘCKI I ANDRZEJ 
DŁUGOŁĘCKI SPÓŁKA JAWNA, Surowe

(540) ALDO
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu internetowego, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna pasz, koncentratów, premiksów, nawo-
zów, środków ochrony roślin, maszyn rolniczych, ciągników, 
opon, paliwa, olejów, części do maszyn rolniczych, artyku-
łów gospodarczych, karmników, narzędzi, akumulatorów.

(210) 486272 (220) 2018 05 23
(731) Global Esprit Inc., New Taipei City, TW
(540) Dr. B

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 czepki do nurkowania, obuwie do nurkowania, 
gogle zimowe, obiektywy, końcówki ramion okularów, gogle 
do pływania, gogle zwłaszcza chroniące od wiatru i burz pia-
skowych, antypoślizgowe noski do okularów, maski do nur-
kowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zatyczki 
do uszu do nurkowania, rękawice dla nurków, skafandry dla 

nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, kami-
zelki ratunkowe, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, 
okulary ochronne do uprawiania sportu, maski ochronne, 
okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwoślepie-
niowe, okulary 3D, soczewki optyczne, oprawki do okularów, 
łańcuszki do binokli, sznureczki do binokli, wizjery powięk-
szające do drzwi, pryzmaty jako przyrządy optyczne, lupy 
jako przyrządy optyczne, teleskopy, liczniki, krokomierze czyli 
pedometry, przełączniki czasowe automatyczne, urządzenia 
do rejestrowania czasu, zegary kontrolne jako czasomierze 
rejestrujące.

(210) 486273 (220) 2018 05 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWE ALDO LESZEK DŁUGOŁĘCKI I ANDRZEJ 
DŁUGOŁĘCKI SPÓŁKA JAWNA, Surowe

(540) NIEBIESKA FLOTA

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 organizowanie transportu, czarterowanie 
transportu, logistyka transportu, rezerwacja transportu, 
transport lądowy, transport drogowy, transport samochodo-
wy, usługi transportowe, wypożyczanie środków transportu, 
transport i dostawy towarów, profesjonalne doradztwo w za-
kresie transportu, czarterowanie pojazdów do transportu, 
transport pasażerów i ładunków, usługi doradcze związane 
z transportem, usługi informacyjne związane z transportem, 
organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, 
spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów 
drogą lądową.

(210) 486275 (220) 2018 05 23
(731) MIERZEJEK KAMIL PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE OLVER, 
Ostrołęka

(540) Olver

(531) 26.05.01, 26.05.04, 26.07.19, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 
26.04.18, 29.01.15

(510), (511) 20 meble biurowe, meble kuchenne, meble ła-
zienkowe, meble gabinetowe, meble recepcyjne, meble bi-
blioteczne, meble sklepowe, meble hotelowe, meble restau-
racyjne, meble dziecięce, meble szkolne, meble RTV, meble 
do aptek, lady, półki, biurka, garderoby, komody, kredensy, 
kontenery, meblościanki, ławy, stoliki, regały, szafki, szafy, 
toaletki, witryny, zestawy mebli, prezentery wystawowe 
(ekspozytory).

(210) 486323 (220) 2018 05 24
(731) FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) TEB AKADEMIA III WIEKU

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, usługi szkół, usługi szkół policealnych, usłu-
gi szkół zawodowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, 
prowadzenie kursów zawodowych, prowadzenie kursów 
językowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, or-
ganizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i pro-
wadzenie konkursów edukacyjnych, doradztwo zawodowe, 
doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, 
informacja o edukacji, usługi nauki na odległość świadczo-
ne on-line, udostępnianie materiałów edukacyjnych on-line, 
udostępnianie książek on-line, udostępnianie podręczników 
on-line, udostępnianie folderów informacyjnych on-line, wy-
pożyczanie książek, organizowanie turniejów sportowych, 
organizowanie turniejów gier on-line, organizowanie i pro-
wadzenie konkursów, organizowanie i prowadzenie loterii, 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, prowadzenie zajęć fitness, usługi trenerskie w zakresie 
sportu, usługi trenerów osobistych.

(210) 486325 (220) 2018 05 24
(731) FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) TEB KURSY I SZKOLENIA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, usługi szkół, prowadzenie kursów edukacyj-
nych, prowadzenie kursów zawodowych, prowadzenie kur-
sów językowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i pro-
wadzenie konkursów edukacyjnych, doradztwo zawodowe, 
doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, 
informacja o edukacji, usługi nauki na odległość świadczo-
ne on-line, udostępnianie materiałów edukacyjnych on-line, 
udostępnianie książek on-line, udostępnianie podręczników 
on-line, udostępnianie folderów informacyjnych on-line, wy-
pożyczanie książek, wynajem pomieszczeń do celów edu-
kacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, 
pośrednictwo w wynajmie pomieszczeń do celów edukacyj-
nych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, organi-
zowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowa-
dzenie loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, 43 udostępnianie pomieszczeń i urządzeń 
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie po-
mieszczeń na posiedzenia, usługi hotelowe.

(210) 486326 (220) 2018 05 24
(731) SZUTOWICZ IRENEUSZ PODYPLOMOWE CENTRUM 

KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ANDRAGOG, Opole

(540) PCKU ANDRAGOG
(510), (511) 41 nauczanie, nauczanie wyrównawcze, naucza-
nie indywidualne, nauczanie i szkolenia, nauczanie dotyczą-
ce zarządzania, nauczanie w szkołach średnich, zapewnianie 
szkoleń, kształcenia i nauczania, usługi w zakresie edukacji 
i nauczania, usługi w zakresie przygotowywania programów 
nauczania, udostępnianie obiektów i sprzętu do nauczania, 
usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania.

(210) 486328 (220) 2018 05 24
(731) FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) TEB LICEUM DLA DOROSŁYCH

(531) 26.05.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, usługi szkół, doradztwo zawodowe, doradz-
two zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, informa-
cja o edukacji, usługi nauki na odległość świadczone on-line, 
udostępnianie materiałów edukacyjnych on-line, udostęp-
nianie książek on-line, udostępnianie podręczników on-line, 
udostępnianie folderów informacyjnych on-line, wypoży-
czanie książek.

(210) 486331 (220) 2018 05 24
(731) FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) TEB SZKOŁY MEDYCZNE

(531) 26.05.01, 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, usługi szkół, usługi szkół policealnych, usłu-
gi szkół zawodowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, 
prowadzenie kursów zawodowych, prowadzenie kursów 
językowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, or-
ganizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i pro-
wadzenie konkursów edukacyjnych, doradztwo zawodowe, 
doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, 
informacja o edukacji, usługi nauki na odległość świadczo-
ne on-line, udostępnianie materiałów edukacyjnych on-line, 
udostępnianie książek on-line, udostępnianie podręczników 
on-line, udostępnianie folderów informacyjnych on-line, 
wypożyczanie książek, organizowanie turniejów sporto-
wych, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizo-
wanie i prowadzenie loterii, prowadzenie zajęć fitness, usługi 
trenerskie w zakresie sportu, usługi trenerów osobistych, 
44 aromaterapia, salony kosmetyczne, salony masażu, salony 
piękności, usługi manicure.

(210) 486333 (220) 2018 05 24
(731) FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) TEB SZKOŁY POLICEALNE

(531) 26.05.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, usługi szkół, usługi szkół policealnych, usłu-
gi szkół zawodowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, 
prowadzenie kursów zawodowych, prowadzenie kursów 
językowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, or-
ganizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i pro-
wadzenie konkursów edukacyjnych, doradztwo zawodowe, 
doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, 
informacja o edukacji, usługi nauki na odległość świadczo-
ne on-line, udostępnianie materiałów edukacyjnych on-line, 
udostępnianie książek on-line, udostępnianie podręczników 
on-line, udostępnianie folderów informacyjnych on-line, 
wypożyczanie książek, organizowanie turniejów sporto-
wych, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizo-
wanie i prowadzenie loterii, prowadzenie zajęć fitness, usługi 
trenerskie w zakresie sportu, usługi trenerów osobistych, 
44 aromaterapia, salony kosmetyczne, salony masażu, salony 
piękności, usługi manicure.

(210) 486334 (220) 2018 05 24
(731) FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) TEB EDUKACJA

(531) 26.05.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 materiały edukacyjne w formie elektronicznej 
do pobrania, książki w formie elektronicznej do pobrania, 
podręczniki w formie elektronicznej do pobrania, foldery in-
formacyjne w formie elektronicznej do pobrania, 16 drukowa-
ne materiały edukacyjne, książki, podręczniki, drukowane fol-
dery informacyjne, 25 odzież, nakrycia głowy, 35 doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla franczy-
zobiorców, usługi w zakresie pomocy przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami, usługi w zakresie pomocy przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami dla franczyzobiorców, usługi w zakresie 
pomocy przy zarządzaniu placówkami edukacyjnymi, usługi 
w zakresie pomocy przy zarządzaniu placówkami edukacyj-
nymi dla franczyzobiorców, badania i analizy rynkowe, analizy, 
badania i doradztwo w zakresie marketingu, usługi marketin-
gowe, usługi marketingu internetowego, 36 analizy finanso-
we, analizy w zakresie inwestycji, administrowanie majątkiem 
nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, usługi w za-
kresie pozyskiwania funduszy publicznych, doradztwo finan-
sowe, wynajem pomieszczeń, w szczególności pomieszczeń 
handlowych, biurowych, sal wystawowych, konferencyjnych 
lub szkoleniowych, pośrednictwo w wynajmie pomieszczeń, 
w szczególności pomieszczeń handlowych, biurowych, sal 
wystawowych, konferencyjnych lub szkoleniowych, 41 edu-
kacja, nauczanie, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkół, 
usługi szkół, mianowicie techników, usługi szkół policealnych, 
usługi szkół zawodowych, usługi szkół wyższych, usługi szkół 

podstawowych, usługi przedszkoli, prowadzenie kursów edu-
kacyjnych, prowadzenie kursów zawodowych, prowadzenie 
kursów językowych, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i pro-
wadzenie konkursów edukacyjnych, organizowanie obozów 
sportowych, usługi edukacyjne w zakresie obozów wakacyj-
nych, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe w za-
kresie edukacji lub kształcenia, informacja o edukacji, usługi 
nauki na odległość świadczone on-line, usługi wydawnicze, 
publikowanie materiałów edukacyjnych, publikowanie ksią-
żek, publikowanie podręczników, publikowanie folderów 
informacyjnych, udostępnianie materiałów edukacyjnych on-
-line, udostępnianie książek on-line, udostępnianie podręcz-
ników on-line, udostępnianie folderów informacyjnych on-li-
ne, wypożyczanie książek, wynajem pomieszczeń do celów 
edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, 
pośrednictwo w wynajmie pomieszczeń do celów edukacyj-
nych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, organi-
zowanie turniejów sportowych, organizowanie turniejów gier 
on-line, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizo-
wanie i prowadzenie loterii, organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, prowadzenie zajęć fitness, 
usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi trenerów osobi-
stych, 43 udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi 
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń 
na posiedzenia, usługi hotelowe, 44 aromaterapia, salony fry-
zjerskie, salony kosmetyczne, salony masażu, salony piękności, 
usługi manicure, 45 usługi prawne w zakresie pozyskiwania 
funduszy publicznych.

(210) 486363 (220) 2018 05 25
(731) 4 FOODIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) Rybaśnie
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, potrawy ryb-
ne, drób, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, gotowe 
posiłki z mięsa, zupy, wywary i ekstrakty mięsne, przetworzo-
ne owoce, warzywa i grzyby, pasty rybne i z owoców morza, 
sosy, sałatki gotowe, mięso i wędliny, 30 ciasta, suche i świe-
że makarony, kluski i pierogi, kasze, danie gotowe zawierające 
makaron, potrawy z makaronu, potrawy na bazie mąki, pizza, 
dania na bazie ryżu, sosy, herbata, kawa, kakao i namiastki 
tych towarów, napoje kawowe, ryż, lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, wyroby piekarnicze, wyroby cu-
kiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, przekąski w postaci ciast 
owocowych, gofry, słodycze, 43 obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, kawiarnie, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, restauracje dla turystów, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, rezerwacja stolików 
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi 
cateringowe, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości.

(210) 486367 (220) 2018 05 25
(731) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka
(540) Buli
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(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 30  lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze, 
batony, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku (środ-
ki wiążące do lodów), lody sorbetowe, mieszanki na sorbe-
ty, lody mleczne, lody wielosmakowe, lody owocowe, lody 
o smaku czekoladowym, jogurty mrożone, lody z dodat-
kami: bitej śmietany, owoców świeżych i ich przetworów, 
orzechów, pieczywa cukierniczego, galaretek, sosów dese-
rowych, alkoholu, jadalne ozdoby do ciast i lodów.

(210) 486385 (220) 2018 05 25
(731) BERGER MARCIN, Mińsk Mazowiecki
(540) mtt

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 11 instalacje do obróbki przemysłowej, urządze-
nia do obróbki chemiczne, instalacje do oczyszczania gazu, 
reaktory stanowiące chemiczne instalacje przemysłowe, 
40 recykling i uzdatnianie odpadów, niszczenie odpadów, 
obróbka chemiczna produktów odpadowych, obróbka che-
mikaliów [recykling], obróbka cieczy toksycznych [recykling], 
obróbka ścieków, odkażanie złóż podpowierzchniowych, 
usługi uzdatniania gleby, usługi uzdatniania i oczyszczania 
wody, przetwarzanie odpadów, wytwarzanie energii elek-
trycznej, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odna-
wialnych, 42 usługi naukowe i technologiczne, badania in-
żynieryjne, usługi inżynieryjne, doradztwo techniczne, usługi 
inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, usługi 
inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię, 
usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii środowiskowej, 
projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania 
energii regeneracyjnej, badania i analizy naukowe, badania 
nad procesami przemysłowymi, badania technologiczne, 
opracowywanie nowych produktów, opracowywanie pro-
cesów przemysłowych, planowanie projektów technicznych, 
pomiary, badania i eksploracja.
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WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1

1 482877, 483949, 485179, 485180, 485433, 485571, 485629, 485654, 485683

2 481150, 483949, 485571, 485970

3 481150, 483949, 484103, 484356, 484357, 484820, 484821, 484822, 484824, 484835, 485118, 485119, 485120, 
485179, 485180, 485204, 485336, 485494, 485641, 485654, 485683, 485937, 485941, 485945, 485948, 486086

4 483949, 485629, 486099, 486214

5 472324, 475992, 476004, 476005, 481150, 481734, 481873, 481877, 484075, 484392, 484427, 484607, 484820, 
484821, 484822, 484824, 484835, 484963, 484964, 484971, 484972, 485186, 485204, 485354, 485479, 485480, 
485494, 485566, 485605, 485607, 485641, 485653, 485657, 485659, 485900, 485902, 485906, 485937, 485941, 
485945, 485948, 485993, 485998, 486086

6 482845, 483198, 483949, 483967, 484117, 484118, 485179, 485180, 485824, 485825, 485869

7 483949, 484117, 484118, 485167, 485179, 485180, 485416, 485504, 485668, 485824, 485825, 486040, 486214

8 482104, 483949, 485179, 485180

9 472991, 482464, 483038, 483068, 483559, 483949, 484404, 484428, 484847, 485179, 485180, 485184, 485185, 
485286, 485654, 485683, 485694, 485776, 485781, 485824, 485825, 485827, 485829, 485830, 485831, 485848, 
485852, 485915, 485921, 485994, 485995, 486001, 486007, 486085, 486109, 486272, 486334

10 481877, 485997

11 482845, 483198, 483949, 483967, 484117, 484118, 485167, 485179, 485180, 485366, 485654, 485668, 485683, 
486214, 486385

12 475327, 483949, 485179, 485180, 485416, 485544, 485869, 485918, 486040

13 483186

14 483901, 483903, 483905, 483906, 484190, 485582, 485583

16 472991, 482916, 483038, 483068, 483949, 484133, 484145, 484350, 484746, 484755, 484758, 484863, 485068, 
485148, 485179, 485180, 485654, 485683, 485817, 485869, 486079, 486212, 486334

17 483949, 484885, 485179, 485180, 485571

18 475328, 484190, 484863, 485518, 485654, 485683, 486241

19 483198, 483949, 484111, 485037, 485039, 485151, 485217, 485251, 485253, 485254, 485255, 485256, 485257, 
485258, 485507, 485571, 485764

20 483068, 483949, 484145, 484350, 485402, 485507, 485614, 485869, 485895, 485915, 485919, 485921, 485946, 
486135, 486275

21 482104, 483068, 483271, 483949, 484117, 484118, 485179, 485180, 485654, 485683, 486212, 486214, 486235

22 483068, 483949

24 485363, 485946

25 475327, 475328, 482464, 483068, 483087, 483901, 483903, 483905, 483906, 483949, 484190, 484758, 484847, 
485000, 485068, 485179, 485180, 485191, 485336, 485363, 485365, 485450, 485518, 485597, 485601, 485604, 
485923, 486001, 486018, 486241, 486334

26 483271, 485639, 485788

27 485402

28 482464, 484145, 484404, 484758, 485068, 485336, 485654, 485683

29 483136, 483901, 483903, 483905, 483906, 484139, 484140, 484141, 484142, 484143, 484361, 484877, 485031, 
485335, 485354, 485359, 485428, 485450, 485654, 485683, 485807, 485808, 485916, 485968, 485969, 485982, 
485989, 485999, 486132, 486214, 486222, 486363
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30 483901, 483903, 483905, 483906, 484139, 484140, 484141, 484142, 484143, 484257, 485031, 485237, 485359, 
485450, 485553, 485560, 485607, 485613, 485622, 485652, 485654, 485683, 485697, 485807, 485808, 485916, 
485965, 485970, 486103, 486214, 486219, 486363, 486367

31 472324, 485359, 485495, 485605, 485654, 485683, 485920

32 483605, 484139, 484140, 484141, 484142, 484143, 485354, 485359, 485428, 485450, 485481, 485607, 485654, 
485683, 485693, 485697, 485741, 485808, 485883, 486214

33 485699, 486160, 486187

34 485617, 485619, 485620, 485623, 485642, 485654, 485683, 485779

35 472991, 478089, 479286, 480810, 482104, 482764, 482916, 483033, 483038, 483068, 483077, 483087, 483186, 
483254, 483271, 483901, 483903, 483905, 483906, 483949, 483967, 484111, 484115, 484128, 484139, 484140, 
484141, 484142, 484143, 484145, 484190, 484226, 484344, 484350, 484392, 484416, 484746, 484847, 485031, 
485037, 485039, 485068, 485087, 485114, 485139, 485151, 485179, 485180, 485185, 485191, 485217, 485251, 
485253, 485254, 485255, 485256, 485257, 485258, 485336, 485359, 485366, 485371, 485390, 485401, 485415, 
485416, 485424, 485450, 485472, 485506, 485507, 485555, 485571, 485582, 485583, 485586, 485587, 485588, 
485654, 485661, 485683, 485697, 485776, 485781, 485783, 485807, 485817, 485827, 485828, 485829, 485830, 
485831, 485841, 485848, 485876, 485882, 485923, 485988, 485990, 486018, 486094, 486098, 486108, 486132, 
486167, 486171, 486235, 486236, 486249, 486270, 486334

36 472991, 480810, 483033, 483038, 484909, 485037, 485039, 485087, 485191, 485390, 485401, 485415, 485649, 
485738, 485739, 485824, 485825, 485841, 485990, 486098, 486167, 486171, 486334

37 472991, 477355, 483198, 483798, 483949, 484115, 484117, 484118, 484344, 485037, 485039, 485114, 485415, 
485506, 485507, 485571, 485649, 485776, 485781, 485824, 485825, 485827, 485829, 485830, 485831, 485869, 
486171

38 472991, 477355, 482764, 483038, 485185, 485286, 485390, 485401, 485848, 485852, 485882, 486109

39 472991, 478654, 483798, 484226, 484848, 485037, 485039, 485649, 485650, 485661, 485775, 485848, 485869, 
485990, 486092, 486273

40 483077, 484190, 484226, 485031, 485493, 485776, 485781, 486092, 486236, 486249, 486263, 486385

41 472991, 475327, 475328, 480810, 482764, 482916, 483068, 483077, 483254, 483559, 483751, 483752, 484115, 
484190, 484404, 484746, 484758, 484879, 484909, 485068, 485114, 485139, 485140, 485148, 485177, 485185, 
485198, 485222, 485331, 485332, 485358, 485382, 485493, 485544, 485549, 485555, 485571, 485599, 485600, 
485661, 485756, 485813, 485828, 485841, 485861, 485866, 485869, 485882, 485925, 485932, 485994, 485995, 
486001, 486079, 486094, 486096, 486097, 486118, 486133, 486167, 486323, 486325, 486326, 486328, 486331, 
486333, 486334

42 472991, 477355, 479286, 482464, 483038, 483054, 483254, 484190, 484226, 484344, 484416, 484829, 484847, 
485037, 485039, 485068, 485139, 485198, 485286, 485354, 485358, 485371, 485415, 485487, 485507, 485571, 
485614, 485661, 485776, 485781, 485817, 485827, 485829, 485830, 485831, 485869, 486040, 486092, 486094, 
486098, 486109, 486385

43 483068, 483332, 483901, 483903, 483905, 483906, 484153, 484190, 484404, 484429, 485335, 485450, 485616, 
485649, 485650, 485652, 485661, 485680, 485697, 485807, 485892, 485916, 485982, 486059, 486103, 486325, 
486334, 486363

44 472991, 483908, 484848, 485037, 485039, 485148, 485222, 485354, 485358, 485382, 485420, 485639, 485738, 
485739, 486125, 486331, 486333, 486334

45 472991, 484115, 485037, 485039, 485087, 485336, 485661, 485824, 485825, 485841, 486079, 486096, 486097, 
486334
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

„UNIT PLUS” 485217

2 ME 484357

AA BIONatural VEGAN 484835

AA BOTANICAL ESSENCE 484821

AA COLOR PERFECTION 484822

AA MINERAL FOUNDATION 484824

AA SILKY MATT 484820

abc URODA 484356

ABITI CLASS 483087

ACTIVE OXY PLUS POWER 485118

ACTIVE OXY PLUS POWER 485119

ACTIVE OXY POWER 485120

AGDHOME 485876

AGE ARCHITECT 484103

AGENCJA NIKETES 484416

Agrogol 485433

ALDO 486270

aleWorek 485363

AlmaVera ŻYJ NAPRAWDĘ ZDROWO 485472

Almette – naturalnie, kiedy chcesz 485968

American Building Systems 483949

AMIRAP 485605

ANALITYK 485114

AOK AKADEMICKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA 486118

Arena Gliwice 485861

AROMA COLORS 485970

AROMAT FLOWER VC 124 485998

ARTISAN artisan.global 485764

ASTROGPS 483254

BAARS GEOTECHNICAL MEASURES 485198

BALANCE 485256

BAO BAO YUMMY VIETNAM 485982

bez zmartwień 486109

BIOPELLET CZYSTSZE JUTRO 486099

bioU 484392

Bizzara 486135

BLESS 485601

BORA 485504

Brasko Vadeta 485365

BREAD & WINE RESTAURACJA  
GRILL PIZZA BAR 486059

budujemydom 485817

Buli 486367

BUNTO 484350

C CALC GROUP 482877

CA9000 Professional 486007

CADM AUTOMOTIVE 486040

CANGOSKET 485852

Celsium 486092

Certified by SUPLA 485830

CHEETOS CRUNCHETOS 485622

CHEETOS FAVORITOS 485613

CHEMIA UG 483752

CINEMA IMAGE 483077

CITI SPECIALS BENEFITS PROGRAM 483038

CLARITY 485255

CNC SOFTWARE POLSKA  
Przemysłowe Programy Komputerowe 479286

coffed 485668

CONTRASETON 481877

CYTYKOT 485653

damas taste THE MEDITERRANEAN 484128

DARLOG 485869

D-BLEND John 485619

Desi Bazaar KOLOROWY SMAK INDII 483901

Desi Bazaar KOLOROWY SMAK INDII 483903

Desi Bazaar 483906

DESI 483905

Designed for SUPLA 485829

DIAMANT VOGUE Amour ENERGY DRINK  
Classe est un avantage  
LUXURY & FASHION ENERGY DRINK 483605

DIOSMISAL 485902

DISTRICT 475992

dobrekonopie 485359

DOM DEVELOPMENT DOBRE MIEJSCE 485037

DOM DEVELOPMENT DOBRZY LUDZIE  
POWINNI MIESZKAĆ W DOBRYM MIEJSCU 485039

Domio ENERGY 486085

Dr Duda 485204

Dr. B 486272

DYSKUSYJNE FORUM UBEZPIECZEŃ  
KOMUNIKACYJNYCH 484909

DZIEJE KHORINIS 483559

ECDF 486098

Elektra 484226

E-MOTO 486108

ERGOFARM 484118

ERGOFERMA 484117

ETHERE UM 486125

everspace 485402
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FALKER 485179

FALKER 485180

FE FERA equestrian 485518

femitonina 485937

flavobalans 485945

FOLKNET 484885

FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ 486094

FOTONIESPOREK 485493

FRESCO gelato e caffe 485652

Fundacja z Sercem 480810

GALICYA Fresh local cuisine 485680

GALILEUM 486096

GALILEUM 486097

GFPOINT 486001

GINKOSAL 485900

givt.com 485841

GL OPTICAM 485184

GLOPEX 472324

green repeater 485286

HAIR UP! 485639

HAMC 475328

HD HELPDESK 484428

heatco 483198

HF Habza Finanse 485390

HF Habza Finanse 485401

HIGHWAY 485629

HILLWAY 485828

Hochland – w sam raz na raz 485969

HOMATIC 485824

HOMATIC 485825

hoper 485848

HOPITO 485481

HORIZON 485253

HOUSE OF TONES 485258

HRC 486212

HULA KRASULA 485031

IBUKSEN 484971

IBUXEN 484972

Insulnorm 485480

International Green Film Festival 485177

INTERVAL 485251

Introligatornia ALIGATOR 486263

ITfs 485371

Jabama 485919

JABAMA 485921

JAMCRAFT 482764

JEMSUSHI 485650

JOHN PLAYER GOLD LEAF 485642

K2 ARENA 485549

Kabex 485571

KARL HAUSMANN 482104

KETOFAST 485657

KETOKAPS 485659

Kierunek POLSKA 485654

KIIS 485336

KING DYSTRYBUCJA po królewsku 485999

kolejna para butów 486018

KOLORENO 485366

KOMINEXX.pl 485586

KOMINY IZOLOWANE.pl 485587

Komponada 485428

KONKURS „ZIELONY LAUR” PIGE 485140

KOPIERNICZKI 485553

KOPIERNIK 485560

KORLACE 485788

KOTWICA KOŁOBRZEG 1946 484758

KREON TRAVIX 481873

KRWIOBIEG 486167

Kur & wino 485335

Lactima 484361

LACTOSAN mama 484427

lanila 485946

La-va 484257

LEGALNA SZTANGA 485597

liga mistrzów milenium 484746

LODARIANIE 486219

Love Krove LODY NATURALNE 485916

loyalty 485000

LUDMO 484847

LUPUS FIRMA HANDLOWA 485416

m moments - party planning & design - 485813

m motley notebooks 484133

MACROXOL 484075

MAD MOOSE clothing 485923

magfactory 483271

maleńka  - RODZINNA TRADYCJA OD 1986 - 485697

MARGOSHIP DOBRY KURS 485487

Maria 485354

Martinelli 485988

MEDIVA 485738

MEDIVA 485739

Mennica Szczecińska 485424

Międzynarodowy Festiwal Filmów  
Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego 482916

MISJA KAMPINOS 485661

MISTRZOSTWA POLSKI CHEMIKÓW  
bieg uliczny 10 km 485555

Może Ryba 484153

mplservices 485649

mtt 486385

MX MORATEX INSTYTUT 482464
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nais net 485694

NATURE TRAVEL MEDICAL TRAVEL POLAND 484848

NATURO 484111

NEOEGINA CERTIFIED FINANCIAL CREDIT 483033

NIEBIESKA FLOTA 486273

NOSTROMO 476005

NOTCASINO 484404

NYLON NR RED 486241

OBRE 484829

Obstil-norm 485479

OKĘCIE PARK 486171

OKSEL 483798

OLE PRO Inteligentne Systemy Ogrzewania 483967

Olver 486275

ONKO-TEAM Diagnostyka 483908

OPERATOR finance 485087

OPTISTAR 484607

ORGANIC COFFEE & more 486103

ORLIK GOŚCINIEC & ZAJAZD 483332

ORTHO CLUB 485358

PAPA DIEGO ŚWIEŻY MEKSYK 485450

pcg premium cooperation group 484115

PCKU ANDRAGOG 486326

PEPERONCINI PIZZA & PASTA 485807

PESTKA 485582

pestka 485583

PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA  
domowa receptura Pierogi z mięsem  
ręcznie robione BEZ konserwantów 485965

Pieseł 478089

PIG EKOROZWÓJ 485139

pmugold conference 485932

Pod Dmuchawcem 485616

PODOLOG24.PL 485997

Polmarket.pl 485990

PORADNIA INSULINOOPORNOŚCI  
WALDEMAR CHĘCIŃSKI 485222

Powered by SUPLA 485827

Prezydent 484863

PROTECTOR BY-PASS NON GMO  
BIAŁKO CHRONIONE 485495

PRZYJEMNOŚĆ NATURY 485151

PUDROMINA 485494

puls-art Artystycznie z natury 485068

PUZLEO 484145

QUBATURA 483054

REDUSTIN 486086

REHAB THE BEAST! 485607

REN DETAL 484140

REN DETAL 484141

REN food service & logistics 484139

REN HORECA 484142

REN HORECA 484143

REWERS 476004

ROGOWSKI 484190

ROKO PREMIUM QUALITY LEMONIADA  
100% NATURALNA FRESH 485883

Rybaśnie 486363

S.P. Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II ZAMOŚĆ 484755

SAAT 485617

SALDIFLEX 485906

sat elita 477355

SENIOR MED 485420

SER GNIEŹNIEŃSKI TRADYCYJNY  
PEŁNOTŁUSTY NATURALNIE PEŁNOTŁUSTY 483136

SERENITY 485254

SERVILO 484344

SILMEN 484963

SILPOMP 485506

SILVASTA 484964

SINCE 1991 CRISOL 486160

skakanka 485382

SKIVA 485167

SKRĘCAM 485779

smart FIRMA 472991

SOKOL 485915

solofemil 485941

solofemina 485948

somuchso 485994

somuchso 485995

SORTEX 486235

SOUL OF GEORGIA 485699

SPRILL 486214

SUPLA Approved 485831

Suplement diety hepatil CompleX4w1 485566

SYABAS 485620

SYSTEMA POLAND 486133

T MOTO TORNADO GROUP 485544

t TRANSKRYPT 486079

TADAMEN 481734

Tajemnice medyczne 485185

TANIEKOMINY.pl 485588

TARANKO MEBLE 485895

TARASY GUBAŁÓWKA 484429

TB THE BODY 485600

TB 485599

TEB AKADEMIA III WIEKU 486323

TEB EDUKACJA 486334

TEB KURSY I SZKOLENIA 486325

TEB LICEUM DLA DOROSŁYCH 486328

TEB SZKOŁY MEDYCZNE 486331

TEB SZKOŁY POLICEALNE 486333

TERRA IGNIS ROZWADÓW 485507
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TERRAGLIA 485257

TRADYCYJNE Zapiekanki PRL CAMPING FOOD 485892

tubilety.pl 485866

tulia 485186

UCK Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 485148

URBAN ESTATE 485415

Vadim eyewear 485776

VC 123 AROMAT COCO  
ODŚWIEŻACZ POWIETRZA 485993

VEGAN FRIENDLY 485641

VERUS 485783

VH VENT HOLDING 482845

visitWroclaw.eu 483068

Visualcom 486236

VISUALCOM 486249

w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi  
ZUPA Gulaszowa BEZ KONSERWANTÓW  
BEZ BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY 484877

Wege Siostry 486222

well done! CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH 485925

WESOŁA RODZINKA WYJĄTKOWE  
WĘDLINY DLA TWOJEJ RODZINY. 485989

wgarniturach 485882

WINX best car care products  
high quality products 481150

WŁOCŁAWKI 485808

WODA Z GŁĘBI JURY 485693

WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET GDAŃSKI 483751

X MUSIC POWER EXPLOSION 484879

xilin 485918

Z ZAMMLER transportation customs  
clearance logistics 485775

ZAKOP i ZAPOMNIJ 485920

ZAKOPIAŃCZYK 485741

zava New Style Collection Q i Z 485604

ZDROFIT KLUBY FITNESS 485331

ZDROFIT KLUBY FITNESS 485332

Zenit 485191

ZULUS SOUTH AFRICA AFRICAN VINEYARD  
BEST QUALITY 486187

ŻURAWIE24 478654



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.

230429 Taxat (2018 05 17) 3
524401 Exporit (2018 05 12)

CFE: 25.07.01, 26.03.24, 26.04.18, 27.05.24 3
1122193 Neyroks (2018 04 18) 5
1166886 GRAND ROYAL (2018 04 26)

CFE: 27.05.17 33
1265202 COCO CRUSH (2018 05 24) 14
1281360 Hobby Time (2018 04 18)

CFE: 17.01.01, 27.03.15, 
28.05.00, 29.01.13

2, 16, 18, 35

1293468 120 % cashmere (2015 12 04, 2015 06 05)
CFE: 26.04.17 24, 25

1394241 DECOREME (2018 04 18) 14, 16, 18, 
26, 28, 35

1405153 AUTOSTABLE (2018 03 02) 7
1405167 UP URBAN PIONEERS (2017 12 21, 2017 10 26)

CFE: 27.05.22 9, 14, 18, 25
1405199 RUR (2017 12 11)

CFE: 14.07.09, 26.05.01, 27.03.15 7, 8, 9
1405222 M MENARINI ENERGY LOADING (2018 01 18, 

2017 12 20)
CFE: 26.04.18, 27.05.24, 29.01.13 5

1405297 NEVER STOP. NEVER SETTLE. 
(2018 03 12, 2017 09 13)

33

1405361 Major Dry (2017 09 21, 
2017 03 24)

4, 6, 9, 11, 19, 35, 37, 
39, 40, 44

1405383 DEVRIM AMBALAJ 
(2017 12 19)

16

1405399 GRAND GALAXY (2018 01 25, 2018 01 12)
CFE: 27.05.10, 29.01.04 21, 35

1405403 extenzi (2018 02 07)
CFE: 27.05.01 25, 35

1405467 Hantile (2017 12 21, 2017 06 21) 9, 19
1405535 TICUROREPLY (2017 11 15, 2017 10 27)

CFE: 02.01.16, 27.05.01, 29.01.12 9, 10, 38, 42
1405596 CREATIVE PRO PASSION FOR MOMENTS  

(2018 02 13, 2017 09 14)
CFE: 26.01.03, 26.11.12, 27.05.10 35, 41, 42

1405600 Sopleix ESSUIE TOUT ULTRA LONG MEGA 
ROULEAU SUPER COMPACT 1  
MEGA Rouleau Compact = 7  
Rouleaux Classiques (2018 02 11)
CFE: 14.07.20, 24.17.05, 25.01.05, 
26.04.18, 27.05.10, 27.07.01, 29.01.12

6, 16, 24

1405654 EASY MEAL (2017 10 24, 2017 04 24)
CFE: 11.01.04, 26.13.25, 29.01.12 5, 8, 29, 30, 

39, 44

1405674 Apovital (2017 12 09)
CFE: 26.11.02, 26.15.01, 27.05.07, 
29.01.13

3, 5, 29

1405696 MOCK-UP JEANS (2018 02 05)
CFE: 26.04.06, 27.05.10 25

1405756 AUTOGASBOOKING 
(2018 02 12, 2017 10 25)

45

1405772 CO+ Simplement bien ! (2017 01 03,  
2016 11 25)
CFE: 24.17.04, 26.04.02, 
27.05.01, 29.01.12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 35

1405778 HELLOMOOV (2018 01 24, 
2017 09 28)

7, 9, 39, 42

1405809 AMG (2018 04 05) 32, 33
1405816 GOLDINA (2018 01 25)

CFE: 01.15.11, 11.03.04, 27.03.15 30
1405835 (2018 03 16, 2017 10 30)

CFE: 01.15.15, 05.03.13, 12.03.11, 26.01.03 1
1405870 Nebezpečné vztahy 

(2017 06 30)
9, 16, 25, 28, 35, 38, 

41
1405907 PATE (2017 12 13) 33
1405962 CEETRUS (2018 02 27, 

2018 01 31)
35, 36, 37, 41, 43

1405969 Old Fashioned Week 
(2018 02 27, 2017 09 13)

35, 41

1405987 (2018 05 07)
CFE: 26.13.25 9

1405997 BEAUTECH (2017 11 16) 3, 10, 44
1406018 POLYWALL (2018 01 25) 6, 17, 20
1406101 Fertival easy growing (2017 12 28, 2017 12 21)

CFE: 05.03.13, 26.04, 27.05.10 1, 5, 35
1406118 NEXO (2018 02 13, 2017 08 21) 12
1406138 BITCOIN (2018 04 17, 2018 01 25) 3
1406222 PHYTO RE30 (2018 02 27, 2017 08 28) 3
1406247 aiwa (2018 01 12, 2017 10 11)

CFE: 26.01.19, 27.05.24, 29.01.12 7, 8, 9, 11
1406253 PREMIORRI Vimero-SUV (2018 01 31, 2017 12 08)

CFE: 18.01.21, 27.05.01 12
1406272 IHOMELIFE (2017 10 13)

CFE: 27.05.01 9
1406291 DaSaRo (2017 12 29, 2017 11 09)

CFE: 26.04.05, 26.11.02, 27.05.24 29, 30
1406292 LACOME (2017 12 29, 2017 11 01)

CFE: 08.01.23, 26.13.25, 27.05.24 29, 30



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

Klasa 
towarów

1  1405772, 1405835, 1406101 

2  1281360, 1405772 

3  230429, 524401, 1405674, 1405772, 1405997, 1406138, 1406222 

4  1405361, 1405772 

5  1122193, 1405222, 1405654, 1405674, 1405772, 1406101 

6  1405361, 1405600, 1405772, 1406018 

7  1405153, 1405199, 1405772, 1405778, 1406247 

8  1405199, 1405654, 1405772, 1406247 

9  1405167, 1405199, 1405361, 1405467, 1405535, 1405772, 1405778,
 1405870, 1405987, 1406247, 1406272 

10  1405535, 1405772, 1405997 

11  1405361, 1405772, 1406247 

12  1405772, 1406118, 1406253 

14  1265202, 1394241, 1405167, 1405772 

15  1405772 

16  1281360, 1394241, 1405383, 1405600, 1405772, 1405870 

17  1405772, 1406018 

18  1281360, 1394241, 1405167, 1405772 

19  1405361, 1405467, 1405772 

20  1405772, 1406018 

21  1405399, 1405772 

22  1405772 

23  1405772 

24  1293468, 1405600, 1405772 

25  1293468, 1405167, 1405403, 1405696, 1405772, 1405870 

26  1394241, 1405772 

27  1405772 

28  1394241, 1405772, 1405870 

29  1405654, 1405674, 1405772, 1406291, 1406292 

30  1405654, 1405772, 1405816, 1406291, 1406292 

31  1405772 

32  1405772, 1405809 

33  1166886, 1405297, 1405772, 1405809, 1405907 

35  1281360, 1394241, 1405361, 1405399, 1405403, 1405596, 1405772,
 1405870, 1405962, 1405969, 1406101 

36  1405962 

37  1405361, 1405962 

38  1405535, 1405870 

39  1405361, 1405654, 1405778 



2
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1

40  1405361 

41  1405596, 1405870, 1405962, 1405969 

42  1405535, 1405596, 1405778 

43  1405962 

44  1405361, 1405654, 1405997 

45  1405756



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.

469685 PAULANER-BRAUEREI GMBH & CO.KG
2018 03 15 12, 35

476377 eBay Inc.
2018 03 19 36

480438 BLACKBERRY LIMITED
2018 04 30 35, 41, 42

476459 Colacem, S.p.A.
2018 05 14 19

472027 Chantelle
2018 05 17 3, 25

477557 ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
2018 06 01 39

481650 Monster Energy Company
2018 06 05 20

481645 Monster Energy Company
2018 06 05 20

480875 Trinity Christian Center of Santa Ana, Inc.
2018 06 05 38

472686 Penguin Books Limited
2018 06 05 9, 33, 35, 41

480629 BP EUROPA SE
2018 06 11 1, 3, 4, 35

481578 ENERGIS 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018 06 11 7, 35, 37, 40
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