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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 9 lipca 2018 r. Nr ZT28

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  URZĘDZIE PATENTOWYM  
ZNAKACH  TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych,  
mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją  
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, 
jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego 
albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL



ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 457151 (220) 2016 05 31
(731) SCAMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MIĘSO Z POLSKI

(531) 01.17.11, 27.05.01, 26.01.04, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
konserwowane.

(210) 471685 (220) 2017 05 15
(731) HANSPED TRANSPORT I SPEDYCJA A. HANUSIAK 

SPÓŁKA JAWNA, Katowice
(540) hansped TRANSPORT I SPEDYCJA

(531) 29.01.12, 24.15.02, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 39 dostarczanie towarów na zaopatrzenie, 
fracht, pośrednictwo frachtowe, usługi kierowcy, magazy-
nowanie, wynajmowanie magazynów, pakowanie towarów, 
dostarczanie przesyłek, przewożenie ładunków, przewóz 
samochodami ciężarowymi, usługi rozładunku, rezerwacja 
transportu, transport samochodowy, spedycja, składowa-
nie towarów, pośrednictwo w transporcie, wypożyczanie 
ciężarówek.

(210) 472300 (220) 2017 05 29
(731) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI NAWÓZ 
WE EC FERTILIZER

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syn-
tetyczne, nawozy do użyźniania gleby, 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210) 473239 (220) 2017 06 22
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) cynamonki
(510), (511) 30 zboża, zboża przetworzone, płatki zbożowe, 
preparaty zbożowe, artykuły spożywcze ze zbóż, batony 
zbożowe i energetyczne, gotowe przekąski na bazie zbóż, 
muesli, płatki owsiane, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik.

(210) 473773 (220) 2017 07 06
(731) SUCHOLAS ROMAN FIRMA HANDLOWA,  

Zielona Góra
(540) CABIN
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry takie jak: ekoskóra, skaj 
oraz wyroby z nich nie ujęte w innych klasach: meble skórza-
ne, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby 
rymarskie, ubrania dla zwierząt, skóry surowe i zwierzęce, 
25 odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, odzież jean-
sowa, odzież skórzana, szaliki, czapki, bielizna, spodnie, kurt-
ki, spódnice, sukienki, koszule, bluzy, bluzki, buty.

(210) 475990 (220) 2017 08 31
(731) GUSTAB DARIUSZ AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI 

EVEREST, Wałbrzych
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(540) 1762 Kminkówka WrocławskA POLISH REGIONAL 
VODKA

(531) 07.01.01, 27.05.01, 29.01.14, 05.13.07
(510), (511) 33 likiery, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 
napoje alkoholowe destylowane, wino, napoje alkoholowe 
zawierające owoce, wódka, napoje alkoholowe z wyjątkiem 
piwa.

(210) 477089 (220) 2017 09 29
(731) KACZMAREK JACEK MINI AKADEMIA SPORTU, 

Wrocław
(540) BASKET KIDS

(531) 03.05.01, 05.09.01, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
sprzętu sportowego, toreb, plecaków, worków, artykułów 
papierniczych i biurowych, gier i zabawek, balonów, ozdób 
choinkowych, puzzli, bidonów, piłek, 41 nauczanie, kształ-
cenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organi-
zowanie i prowadzenie zajęć sportowych, edukacyjnych, 
rozrywkowych, kulturalnych, organizowanie i prowadzenie 
treningów, pokazów, widowisk, szkoleń, zawodów, zajęć, 
obozów, zgrupowań i zabaw sportowych, prowadzenie za-
jęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu sportowego, usługi trenerskie, usługi 
trenera osobistego, usługi klubów zdrowia, publikowanie 
materiałów szkoleniowych, sportowych i rozrywkowych.

(210) 477600 (220) 2017 10 12
(731) NELFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź
(540) Żel do higieny intymnej SREBRO intima NelFARMA

(531) 02.03.02, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13, 
26.01.01, 26.01.18

(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], balsam 
do cery z wypryskami, balsam do ciała, balsam po goleniu, 
balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, balsa-
my do golenia, balsamy do stóp (nielecznicze -), chusteczki 
do twarzy nasączane kosmetykami, chusteczki jednorazowe 
nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasą-
czane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone 
olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki 
nasączone preparatem do oczyszczania skóry, chusteczki na-
sączone preparatami czyszczącymi, chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki perfumo-
wane, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, chusteczki 
zawierające preparaty czyszczące, emulsje do ciała, emulsje 
do depilacji, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, 
emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje 
na dzień, emulsje po goleniu, kosmetyki, kosmetyki dla dzie-
ci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do użyt-
ku osobistego, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki i prepara-
ty kosmetyczne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w formie 
żeli, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kostki 
mydła do czyszczenia do użytku domowego, kostki mydła 
do mycia ciała, kremowe mydło do ciała, kremy do ciała, kre-
my do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, 
kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kre-
my, emulsje i żele nawilżające, maseczki do stóp do pielę-
gnacji skóry, maseczki do skóry [kosmetyki], maseczki 
do twarzy, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, ma-
seczki oczyszczające, maseczki zwężające pory stosowane 
jako kosmetyki, mgiełki do ciała, mleczka do ciała, mleczka 
do demakijażu, mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka ko-
smetyczne, mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, 
mleczko do demakijażu, mleczko kąpielowe, mleczko ko-
smetyczne, mleczko oczyszczające do twarzy, mleczko 
oczyszczające do celów kosmetycznych, mleczko po gole-
niu, mus do pielęgnacji skóry, musująca piana do kąpieli, my-
dełka, mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do rąk, mydła 
do twarzy, mydła do użytku domowego, mydła do użytku 
osobistego, mydła i żele, mydła kosmetyczne, mydła prze-
ciwpotowe do stóp, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła 
w kremie, mydła w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła 
w płynie do kąpieli, mydła w płynie do rąk i twarzy, mydła 
w postaci żelu, mydła w żelu, mydło do golenia, mydło do ką-
pieli, mydło do skóry, mydło perfumowane, mydło pielęgna-
cyjne, mydło pod prysznic, mydło w listkach do użytku oso-
bistego, mydło w płynie do kąpieli stóp, nasączone 
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobi-
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stego], nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, na-
sączone ściereczki do polerowania, nawilżane chusteczki 
kosmetyczne, nawilżane chusteczki nasączone balsamem 
kosmetycznym, nawilżane chusteczki nasączone środkiem 
oczyszczającym, nawilżane odświeżające chusteczki kosme-
tyczne, nielecznicze płukanki do irygacji, nielecznicze płyny 
do kąpieli, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecz-
nicze płyny do płukania ust, nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, 
nielecznicze pianki do kąpieli, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ciała, nielecznicze produkty toaletowe, nie-
lecznicze serum do skóry, nielecznicze spraye do jamy ust-
nej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze żele 
do kąpieli, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, nie-
medyczne preparaty do kąpieli, oczyszczające maseczki 
do twarzy, odświeżacze oddechu, nie do celów medycz-
nych, odświeżacze oddechu, perfumowane mydła, perfu-
mowane płyny pielęgnacyjne do ciała, perfumowane saszet-
ki, pianka do golenia, pianka oczyszczająca, pianka pod 
prysznic i do kąpieli, pianki do golenia, pianki do oczyszcza-
nia ciała, pianki [kosmetyki], pianki oczyszczające, pianki 
oczyszczające do skóry, pianki pod prysznic, piany do kąpieli, 
pieniące się płyny do kąpieli, pieniące się żele do kąpieli, płat-
ki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, płatki 
oczyszczające nasączone kosmetykami, płatki kąpielowe, 
płyn do czyszczenia zębów, płyn do golenia, płyn do kąpieli, 
płyn do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płyny 
do czyszczenia zębów, płyny do demakijażu, płyny do gole-
nia, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny do oczyszcza-
nia skóry, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny 
do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny do płukania jamy ustnej, 
płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, 
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny 
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodo-
ryzacji, płyny do stóp nielecznicze, płyny do twarzy [kosme-
tyki], płyny oczyszczające, płyny pielęgnacyjne, płyny pielę-
gnacyjne do włosów, płyny po goleniu, preparaty 
do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, preparaty 
do demakijażu, preparaty do golenia, preparaty do higieny 
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaleto-
we], preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, preparaty do mycia rąk, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty hi-
gieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty kosme-
tyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
twarzy, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do kąpieli 
i prysznicowe, preparaty kosmetyczne do pod prysznic, pre-
paraty myjące, preparaty odświeżające oddech do higieny 
osobistej, preparaty pod prysznic, preparaty przeciwpotne, 
preparaty toaletowe, produkty do golenia wpłynie, produkty 
do mycia rąk, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, 
produkty z mydła, serum do celów kosmetycznych, serum 
do twarzy do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, 
spraye do ciała [nielecznicze], spraye do jamy ustnej, 
nie do celów medycznych, środek do mycia rąk, środki czysz-
czące do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszcze-
nia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, środki do demaki-
jażu, środki do higieny jamy ustnej, środki do oczyszczania 
skóry twarzy [kosmetyki], środki toaletowe, toniki do skóry, 
toniki do skóry nielecznicze, toniki do twarzy [kosmetyki], to-
niki do użytku kosmetycznego, toniki kosmetyczne do ciała, 
toniki kosmetyczne do twarzy, toniki [kosmetyki], żel pod 
prysznic i do kąpieli, żel do kąpieli, żel po goleniu, żele do cia-

ła, żele do czyszczenia zębów, żele do demakijażu, żele 
do golenia, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów me-
dycznych, żele do rąk, żele do twarzy, żele do użytku kosme-
tycznego, żele oczyszczające, żele pod prysznic, zestawy 
produktów do higieny jamy ustnej, 5 antybakteryjne pienią-
ce się środki do mycia, antybakteryjne płyny do rąk, antybak-
teryjne środki do mycia twarzy, antybakteryjne środki do my-
cia, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjny 
preparat do mycia rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, 
antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne 
preparaty oczyszczające, antyseptyczny płyn do płukania 
ust, chusteczki do celów medycznych, chusteczki nasączone 
preparatami przeciwbakteryjnymi, chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, chusteczki wilgotne nasączone 
płynem farmaceutycznym, lecznicze płyny do płukania ust, 
lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze płyny 
do przemywania oczu, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze 
preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty do mycia rąk, 
lecznicze preparaty do pielęgnacji ust, lecznicze preparaty to-
aletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze prze-
ciwpróchnicze płyny do ust, leczniczy środek do mycia rąk, 
leczniczy spray do jamy ustnej, leczniczy balsam do rąk, lecz-
nicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane za pomocą 
szczoteczki, lecznicze żele do ciała, leki przeciwtrądzikowe, 
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła i de-
tergenty lecznicze i odkażające, mydła lecznicze, nasącza-
ne chusteczki antyseptyczne, nasączone chusteczki lecz-
nicze, nasączone płatki lecznicze, nasączone waciki 
lecznicze, nutraceutyki do celów terapeutycznych, od-
świeżacie oddechu do celów medycznych, płyny do pie-
lęgnacji skóry [lecznicze], płyny do płukania jamy ustnej 
do celów medycznych, płyny do płukania jamy ustnej do ce-
lów medycznych [płyny do płukania gardła], płyny do płuka-
nia ust, płyny do płukania ust do użytku medycznego, płyny 
do przemywania pochwy do celów medycznych, płyny 
do przemywania pochwy, płyny lecznicze do płukania ust, 
płyny medyczne do skóry, płyny do przemywania oczu, pre-
paraty antybakteryjne, preparaty antybakteryjne przeciwtrą-
dzikowe, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], prepara-
ty antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty 
do nawilżania pochwy, preparaty do leczenia trądziku, pre-
paraty do kąpieli, lecznicze, preparaty do kąpieli do celów 
medycznych, preparaty do irygacji do celów medycznych, 
preparaty do pielęgnacji stóp do celów medycznych, prepa-
raty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmakolo-
giczne do pielęgnacji skóry, produkty higieniczne dla kobiet, 
przeciwtrądzikowe środki myjące [preparaty farmaceutycz-
ne], przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy, 
przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, 
przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, spraye an-
tybakteryjne, spray do nosa do leczenia alergii, środki do hi-
gieny intymnej dla kobiet, środki do nawilżania pochwy, 
środki nawilżające do pochwy, środki odkażające drogi mo-
czowe, środki przeciw trądowi, środki przeciwdrobnoustrojo-
we do mycia rąk, środki przeciwdrobnoustrojowe pochodze-
nia naturalnego do użytku dermatologicznego, terapeutyczne 
lecznicze preparaty do kąpieli, toniki do celów medycznych, 
toniki do skóry [lecznicze], toniki [leczniczej, żele przeciwza-
palne, żele z aloesem do celów terapeutycznych, żele plem-
nikobójcze, żele nawilżające do użytku osobistego, żele 
do użytku dermatologicznego, żele do stymulacji seksualnej, 
żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego 
i terapeutycznego, żele do ciała do użytku farmaceutyczne-
go, żele antybakteryjne.
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(210) 477992 (220) 2017 10 20
(731) BESPOKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) *Bespoke

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna.

(210) 478757 (220) 2017 11 09
(731) DRNEK ZUZANA BC., Praga, CZ
(540) BW BODY WRAPS

(531) 27.05.01, 09.01.10
(510), (511) 3 surowce do przygotowania wodnego roztwo-
ru do owijania (okładów Body Wraps), kosmetyki, masecz-
ki na twarz, glinki w proszku, oleje, esencje do olejów, sól 
do kąpieli, mydła, makijaż, błoto z Morza Martwego, minerały 
w proszku, żele do masażu, sztuczne paznokcie, zmywacze 
do paznokci, kremy do opalania, pumeks, środki piorące, 
szminki, kremy, preparaty odchudzające, żele do wybielania 
zębów, bawełna do celów kosmetycznych, 5 bandaże ela-
styczne (opatrunki), przeciwbakteryjne żele, błoto (lecznicze) 
przeznaczone do kąpieli błotnych, białko jako suplement 
diety, lecznicze napary ziołowe, środki odkażające, suple-
menty żywności, spodenki higieniczne, sole do kąpieli, wody 
mineralne do celów medycznych, materiały opatrunkowe, 
tampony, włókna odżywcze, 44 usługi wykonywania okła-
dów, owijanie ciała Body Wraps, masaże, maseczki na twarz 
jako usługa, usługi spa, usługi salonów piękności, salony fry-
zjerskie, domy opieki, sanatoria, usługi saun, usługi stylistów, 
usługi opalania, sauna, usługi w zakresie pielęgnacji urody, 
ośrodki zdrowia, usługi kosmetyczne, zabiegi odchudzające, 
zabiegi na detox, zabiegi na cellulit, owijanie ciała.

(210) 479514 (220) 2017 11 28
(731) MIKOŁAJEK  RYSZARD TECHNO SERWIS, Szeligi
(540) Brookpad
(510), (511) 11 baterie: umywalkowe, wannowe, prysznico-
we, prysznicowe do wanien, bidetowe, bidety, brodziki prysz-
nicowe, umywalki, wanny do nasiadówek, wanny łazienkowe, 
wanny z hydromasażem, kabiny hydromasażowe, kabiny na-
tryskowe, natryski, prysznice, dozowniki środków odkażających 
w toaletach, fontanny, wodotryski ozdobne, krany, zawory kur-
kowe kanalizacyjne, zawory zamykające i regulacyjne, przyciski 
do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, instalacje i urzą-
dzenia do kąpieli, sanitarne instalacje i aparatura, lampy oświe-
tleniowe, obudowy lamp, oprawki do lamp elektrycznych, osło-
ny do lamp, miski klozetowe, pisuary, sedesy, deski sedesowe, 

płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, urządzenia 
kompaktowe zestawione z miski ustępowej i spłuczki ceramicz-
nej, postumenty, półpostumenty, nawilżacze do grzejników 
centralnego ogrzewania, suszarki łazienkowe do rąk, suszarki 
do włosów, urządzenia do suszenia, zlewozmywaki, zlewy.

(210) 480483 (220) 2017 12 23
(731) KWIECIŃSKI MARCIN ISC PRODUCTIVITY 

CONSULTING, Żyrardów
(540) Ogarnij Chaos
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośni-
kach, publikacje elektroniczne, do pobrania, e-booki, książki 
elektroniczne do pobrania, książki audio, biuletyny elektro-
niczne do pobrania, edukacyjne materiały na zajęcia, do po-
brania, terminarze i organizery do pobrania, które można 
wydrukować, podcasty, oprogramowanie wspierające zarzą-
dzanie czasem, oprogramowanie wspierające organizację 
zadań i projektów, oprogramowanie wspierające organiza-
cję procesów, 16 materiały drukowane, książki, podręczniki 
edukacyjne, poradniki [podręczniki], kalendarze, organizery 
osobiste, terminarze, plany dnia [terminarze], notatniki [note-
sy], drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały 
edukacyjne, drukowane arkusze informacyjne, raporty, kartki 
motywacyjne, diagramy, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów i kursów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, konferencji, sympozjów, zjazdów 
i kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie kursów związanych z zarządzaniem czasem [szkolenia], 
prowadzenie wykładów związanych z zarządzaniem czasem, 
usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością go-
spodarczą, usługi trenerów osobistych, nauczanie i szkole-
nia w dziedzinie biznesu, doradztwo zawodowe i coaching 
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w za-
kresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, 
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania i organizacji 
czasu,  prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie 
kursów internetowych, kursy szkoleniowe w dziedzinie za-
rządzania, kursy w zakresie rozwoju osobistego, kursy sa-
moświadomości [szkolenia], coaching w zakresie życia oso-
bistego [life coaching], szkolenia w zakresie umiejętności 
biznesowych, usługi szkoleń pracowników związane z no-
woczesną technologią biurową, organizowanie zajęć dydak-
tycznych, prowadzenie zajęć, usługi konsultacyjne związane 
ze szkoleniami pracowników, pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, publikacja materiałów eduka-
cyjnych, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie 
drogą elektroniczną, publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem internetu, publikacja książek i czasopism 
elektronicznych online (nie do pobrania), udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, organizacja webinariów.

(210) 480746 (220) 2018 01 03
(731) WYSOCKI TOMASZ, Dźwirzyno
(540) KRÓWKA KOŁOBRZESKA
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 03.04.13, 
21.03.25

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 481129 (220) 2018 01 15
(731) ME GUSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BIO UP

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.07, 27.05.17, 03.04.07
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty mineralne dla ce-
lów medycznych, mineralne dodatki do żywności dla ludzi, 
wzbogacające organizm człowieka w niezbędne witaminy 
i substancje mineralne, odżywcze i regeneracyjne dodatki 
do żywności, preparaty odżywcze z mikroelementami dla lu-
dzi, dodatki odżywcze do celów leczniczych, wyroby cukier-
nicze dla celów leczniczych, słodycze dla celów leczniczych, 
cukierki z mikroelementami do celów leczniczych, żywność 
dla celów leczniczych, napoje dla celów leczniczych, arty-
kuły żywnościowe dla celów leczniczych, w tym z rolnictwa 
ekologicznego, preparaty dietetyczne dla diabetyków, pre-
paraty uzupełniające dietę dla celów leczniczych, chleb dla 
celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, 
odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, substancje 
dietetyczne dla celów leczniczych, żywność i przetwory dla 
niemowląt i dzieci, 29 gotowe posiłki w formie przecieru, zupy 
i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone 
warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty 
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, zupy błyskawiczne, ga-
laretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, owoce 
kandyzowane, owoce lukrowane, marmolada, miąższ owo-
ców, migdały spreparowane, orzechy preparowane, owoce 
konserwowane, przekąski na bazie owoców, rodzynki, wiórki 
kokosowe, mleko kokosowe, desery owocowe, desery jogur-
towe, jogurty, jogurty pitne, produkty mleczne, oleje i tłuszcze 
jadalne, nabiał oraz jego produkty zastępcze, mleko roślinne, 
przekąski na bazie mleka roślinnego, musy owocowe, przeką-
ski na bazie musów owocowych, 30 wyroby piekarnicze, wy-
roby cukiernicze, mąka i produkty zbożowe, zbożowe artykuły 
śniadaniowe, batoniki zbożowe, przekąski zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze, piekarnicze i słodycze, przetwory zbożo-
we, herbatniki, kasze spożywcze, musy, musy deserowe, musy 
czekoladowe, paszteciki, kakao i napoje z kakao, płatki kuku-
rydziane, płatki owsiane, tapioka, desery z muesli, słodycze, 
cukierki, lizaki, desery, ciasta i ciastka, lody, desery lodowe, wy-
roby na bazie kakao i czekolady, kakao, czekolada, czekoladki, 
batony, bombonierki, kawa, herbata, napoje na bazie kawy, 
herbaty i kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa naturalna, 
mąka i produkty zbożowe, chleb, bułki, bułeczki słodkie, miód, 
syropy i melasa, 32 napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoho-
lowe wyciągi z owoców, lemoniada, wody mineralne, syropy 
do napojów, napoje na bazie owoców lub warzyw, nektary 
owocowe bezalkoholowe, soki i napoje owocowe, soki i na-
poje warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 481131 (220) 2018 01 15
(731) ME GUSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SUPER SMAK

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 03.04.02
(510), (511) 5 wyroby cukiernicze dla diabetyków, słodycze 
dla diabetyków, cukierki z mikroelementami do celów leczni-
czych, żywność do celów medycznych, napoje dla diabety-
ków, artykuły żywnościowe dla diabetyków, w tym z rolnic-
twa ekologicznego, preparaty dietetyczne dla diabetyków, 
preparaty uzupełniające dietę dla diabetyków, chleb dla dia-
betyków, dodatki odżywcze do celów leczniczych, odżywcze 
i regeneracyjne dodatki do żywności, 30 wyroby piekarnicze, 
wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, lizaki, desery, ciasta 
i ciastka, lody, desery lodowe, wyroby na bazie kakao i cze-
kolady, kakao, czekolada, czekoladki, batony, bombonierki, 
kawa, herbata, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier, 
ryż, tapioka, sago, kawa naturalna, mąka i produkty zbożowe, 
chleb, bułki, bułeczki słodkie, miód, melasa (syropy), wszyst-
kie powyższe również jako produkty ekologiczne, 35 zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: zdrowa 
żywność, produkty spożywcze rolnictwa ekologicznego, 
spożywcze produkty lecznicze, napoje spożywcze w tym 
produkty dla diabetyków, wyroby cukiernicze w tym dla dia-
betyków, słodycze w tym dla diabetyków, napoje w tym dla 
diabetyków, artykuły żywnościowe dla diabetyków, w tym 
z rolnictwa ekologicznego, preparaty dietetyczne dla diabe-
tyków, preparaty uzupełniające dietę dla diabetyków, chleb 
dla diabetyków, owoce konserwowane, suszone i gotowa-
ne, warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, 
dżemy, kompoty, chrupki owocowe, produkty spożywcze 
i napoje na bazie soi nie ujęte w innych klasach, soja konser-
wowana, sałatki, zupy, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje 
i tłuszcze jadalne, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, 
słodycze, produkty rolnictwa ekologicznego takie jak: kawa, 
herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier, 
ryż, tapioka, sago, kawa naturalna, mąka i produkty zbożowe, 
chleb, lody, miód, melasa (syropy), ekologiczne produkty rol-
ne, ogrodnicze i leśne, nieprzetworzone, napoje bezalkoho-
lowe, napoje owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów na bazie produktów ekologicznych pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz 
kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych 
artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, 
na stronie internetowej, usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, informacja o powyższych usługach.

(210) 481670 (220) 2018 01 29
(731) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(540) Warsaw University of Technology
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(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, urządzenia au-
diowizualne, aparatura i przyrządy naukowe, aparatura 
i przyrządy pomiarowe, zwłaszcza przyrządy geodezyj-
ne, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, 
kontrolne, instalacje i systemy kontrolno-sterujące, pro-
gramy i akcesoria komputerowe oraz peryferyjny sprzęt 
komputerowy przystosowany do prac naukowo-badaw-
czych i dydaktyczno-demonstracyjnych, urządzenia 
naukowe i laboratoryjne, aparaty, przyrządy i akcesoria 
do celów naukowych oraz dydaktycznych, akcesoria 
do celów naukowych inne niż chemiczne, akcesoria 
do celów naukowych i dydaktycznych inne niż papierni-
cze, 16 afisze, plakaty, albumy, blankiety, broszury, druki, 
emblematy, kalendarze, katalogi, koperty, karty poczto-
we, książki, materiały do nauczania, notatniki, notesy, pa-
pier listowy, papeteria, przybory do pisania, pióra, ołów-
ki, okładki, obwoluty, publikacje, podręczniki, publikacje 
drukowane, czasopisma, gazety, fotografie, reprodukcje 
graficzne, rejestry, zakładki do książek, kartki okoliczno-
ściowe, wydawnictwa w formie papierowej, w tym pu-
blikacje naukowo-dydaktyczne, skrypty dla studentów, 
almanachy, materiały do nauczania, modele architekto-
niczne do celów edukacyjnych i instruktażowych, papier 
do pisania, prospekty, teczki na dokumenty, skoroszyty, 
41 edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, nauczanie 
korespondencyjne, kształcenie praktyczne, prowadzenie 
kursów edukacyjnych, zaocznych, publikowanie książek 
i innych, tekstów, wypożyczanie książek, organizowanie 
obozów i imprez sportowych, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
usługi w zakresie kształcenia wysokokwalifikowanych 
specjalistów i kadr naukowych, organizacja pokazów 
i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych i utwo-
rów artystycznych, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, usługi wydawnicze, organizowanie 
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie 
i prowadzenie pracowni specjalistycznych, produkcja 
filmów, fotoreportaże, usługi redaktorskie takie jak: re-
dagowanie tekstów pisanych, redagowanie książek, ma-
teriałów drukowanych, tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, 42 administrowanie stronami sieciowymi, analizy 
chemiczne, analizy systemów komputerowych, usługi 
architektoniczne, usługi w zakresie prowadzenia badań 
naukowych, badania chemiczne, badania geologiczne, 
badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, 
prace badawczo-rozwojowe, prace naukowe, badawcze, 
wdrożeniowe, projektowanie budynków, prace projekto-
we, doradztwo budowlane w zakresie planowania i pro-
jektowania budowli i budynków, usługi w zakresie ochro-
ny środowiska, ekspertyzy inżynieryjne, projektowanie 
systemów komputerowych, planowanie urbanistyczne, 
testowanie pojazdów, projektowanie techniczne, testo-
wanie materiałów, programowanie komputerów, insta-
lacje oprogramowania komputerowego, wykonywanie 
opinii i ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych, opra-
cowywanie, aktualizacja, wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego, usługi graficzne, kontrola jakości, 
usługi świadczone przez laboratoria naukowe.

(210) 481784 (220) 2018 01 31
(731) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin

(540) LAGER BROWAR TENCZYNEK 1553

(531) 06.07.25, 24.05.07, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.06, 26.04.04, 
27.05.05, 27.07.01, 29.01.15, 07.01.14

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

(210) 481823 (220) 2018 02 01
(731) HAMSTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) HAMSTERPOLSKA

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe i ich części, 35 sprze-
daż automatycznych umywalek, wiat, wandaloodpornych 
toalet publicznych, 37 realizacja projektów budowlanych 
związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie-
mieszkalnych, roboty związane ze wznoszeniem budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty związane z budową 
dróg kołowych i szynowych, wykonywanie instalacji elek-
trycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji 
budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykoń-
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czeniowych, 42 działalność w zakresie architektury i inży-
nierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, 44 usługi 
związane z zagospodarowaniem terenów zieleni.

(210) 481900 (220) 2018 02 02
(731) MACKIEWICZ ELŻBIETA, Poznań
(540) tf THE FIRST

(531) 27.05.01, 29.01.02, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 25 ubrania.

(210) 481916 (220) 2018 02 02
(731) LEWANDOWSKI MARCIN LERO, Lipno
(540) LERO
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i deta-
licznej drabin, rusztowań, wind dekarskich, maszyn budow-
lanych, 37 wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlane-
go, wynajem rusztowań, wynajem maszyn budowlanych.

(210) 481917 (220) 2018 02 02
(731) LEWANDOWSKI MARCIN LERO, Lipno
(540) LERO

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i deta-
licznej drabin, rusztowań, wind dekarskich, maszyn budow-
lanych, 37 wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlane-
go, wynajem rusztowań, wynajem maszyn budowlanych.

(210) 481940 (220) 2018 02 05
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

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

(210) 482154 (220) 2018 02 07
(731) MAZURKIEWICZ PATRYK PIK, Warszawa
(540) 696 JEWELRY

(531) 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 14 agaty, amulety [biżuteria], biżuteria i wyroby 
jubilerskie, bransoletki [biżuteria], broszki [biżuteria], diamen-
ty, druciki z metali szlachetnych [biżuteria], gagat, nieprze-
tworzony lub półprzetworzony, iryd, kaboszony, kamienie 
jubilerskie, kamienie półszlachetne, kolczyki, koraliki do wy-
robu biżuterii, łańcuszki [biżuteria], medale, medaliony [biżu-
teria], naszyjniki [biżuteria], ozdoby z gagatu, perły [biżuteria], 
perły z ambroidu [prasowana żywica], perydot, pierścionki 
[biżuteria], spinel [kamienie szlachetne], srebro, nieprzetwo-
rzone lub kute, zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zło-
to, nieprzetworzone lub kute.

(210) 482249 (220) 2018 02 10
(731) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno

(540) HRABIANKA
(510), (511) 30 artykuły spożywcze: kawa, herbata, kakao, cu-
kier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbo-
żowe, chleb, bułki, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, 
syropy, drożdże, proszek do pieczenia, musztarda, sosy, lód, 
pieczywo, kanapki, czekolada, makaron, kasza, sorbety, lukier, 
musy, ziarna bądź nasiona do spożywania, pasty spożywcze, 
kluski, pierogi, makarony, placki, płatki spożywcze, środki do po-
lepszania walorów smakowych artykułów spożywczych, sól, 
cukier, ocet, sosy, przyprawy, aromaty, syropy, 32 piwo, wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje 
owocowe lub warzywne, soki owocowe lub warzywne, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, cydr, brzeczka, drinki, 
koktajle, lemoniada, napoje energetyzujące, napoje izotonicz-
ne, orzeźwiające, odalkoholizowane, napoje sportowe, nektary, 
woda pitna, wody gazowane, napoje gazowane, 33 napoje al-
koholowe z wyjątkiem piwa, alkohole wysokoprocentowe, eks-
trakty i esencje alkoholowe, ekstrakty owocowe, likiery, brandy, 
cydr, koktajle alkoholowe, miód pitny, napoje alkoholowe owo-
cowe, rum, whisky, wino, wódka, nalewki.

(210) 482251 (220) 2018 02 10
(731) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno

(540) Flasssh
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane lub suszone lub gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, napoje mleczne, śmietana, 
bita śmietana, chipsy, filety mięsne i rybne, jogurty, kefiry, 
kremy, masło, margaryna, wędliny, mięso konserwowane, 
ryby konserwowane lub wędzone, mrożonki owocowe lub 
warzywne lub rybne lub mięsne, sery, sałatki spożywcze 
owocowe lub warzywne, zupy lub ich składniki, 30 artyku-
ły spożywcze: kawa, herbata, kakao, ryż, tapioka, sago, kawa 
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, bułki, wyroby 
cukiernicze i słodycze, lody, miód, syropy, drożdże, proszek 
do pieczenia, musztarda, sosy, przyprawy, lód, pieczywo, ka-
napki, czekolada, makaron, kasza, sorbety, lukier, musy, ziarna 
bądź nasiona do spożywania, pasty spożywcze, kluski, piero-
gi, makarony, placki, płatki spożywcze, środki do polepszania 
walorów smakowych artykułów spożywczych: sól, cukier, 
ocet, sosy, przyprawy, aromaty, syropy, 32 piwo, wody mine-
ralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje 
owocowe lub warzywne, soki owocowe lub warzywne, sy-
ropy i inne preparaty do produkcji napojów, cydr, brzeczka, 
drinki, koktajle, lemoniada, napoje energetyzujące, napoje 
izotoniczne, orzeźwiające, odalkoholizowane, napoje sporto-
we, nektary, woda pitna, napoje gazowane.

(210) 482672 (220) 2018 02 22
(731) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(540) Baby Bear Leon

(531) 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 pieluszki materiałowe, pieluszki tetrowe, pie-
lucho - majtki dla dzieci, 16 materiały drukowane, w szcze-
gólności książki, zestawy do malowania dla dzieci, materia-
ły do modelowania, 24 pościel, bielizna pościelowa i koce, 
kocyki dziecięce, baldachimy nad łóżeczka dziecięce, prze-
ścieradła do łóżeczek dziecięcych, narzuty do łóżeczek 
dziecięcych, ścianki ochronne do łóżek dziecięcych, ręczni-
ki dla dzieci, śpiworki dla niemowląt, kocyki dla niemowląt, 
w szczególności rożki, bielizna pościelowa dla niemowląt, 
ręczniki tekstylne dla niemowląt, płótno do przewijania nie-
mowląt, ręczniki kąpielowe, myjki nylonowe do mycia ciała, 
ochronne pokrowce na materace inne niż dla osób cierpią-
cych na inkontynencję, 25 odzież dla dzieci, w szczególno-
ści śpioszki, pajacyki, rampersy, obuwie dla dzieci, bielizna, 
w szczególności majtki, skarpety, rajstopy, nakrycia głowy 
dla dzieci, ubranka do wózka, w szczególności kombinezony 
niemowlęce, śliniaki, 28 zabawki, w szczególności misie plu-
szowe i inne przytulanki, puzzle.

(210) 482740 (220) 2018 02 23
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA , Bielsko-Biała
(540) TRÓJNIAK PIWNICA KLASZTORNA MIÓD PITNY 

TRÓJNIAK

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 24.05.01, 08.07.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, miody pitne.

(210) 482747 (220) 2018 02 23
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA , Bielsko-Biała
(540) oryginalny miód pitny półtorak Rex Honestus

(531) 24.03.02, 24.03.07, 24.03.13, 29.01.15, 27.05.01, 03.07.01, 
03.07.02, 20.05.01

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, miody pitne.

(210) 482785 (220) 2018 02 26
(731) OLEŚ DAWID PRO-CHEM, Gliwice
(540) PRO-CHEM
(510), (511) 1 środki chemiczne tj. substancje, materiały 
i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne takie jak: do-
datek do malowania powłok lakierowanych, płyn ochron-
ny do kabin lakierniczych, zmywacz do hamulców, środek 
do topienia lodu, neutralizator piany do maszyn czyszczą-
cych, preparat do konserwacji gumy, 3 środki toaletowe takie 
jak: pasta żelowa do mycia rąk, wiórowa pasta do mycia rąk, 
pasta do mycia rąk dla lakierników, koncentrat do odtłusz-
czania i mycia,  mydło w płynie, środki czyszczące i wosk tj. 
preparaty do czyszczenia i odświeżania takie jak: koncentrat 
do mycia posadzek przemysłowych, koncentrat do mycia 
powierzchni aluminiowych, wielofunkcyjny środek myjący, 
preparat do mycia pojazdów ciężarowych, preparat do my-
cia pojazdów użytkowych, płyn do magazynowego mycia 
podłóg, płyn do mycia silników, środek do czyszczenia po-
wierzchni lakierowanych, płyn do myjek obiegowych, płyn 
do mycia dystrybutorów, płyn do czyszczenia DPF i EGR, 
preparat do usuwania osadów wapiennych z kabin pryszni-
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cowych, armatury i glazury, płyn do mycia powierzchni szkla-
nych, płyn do mycia monitorów i i ekranów LCD, płyn do my-
cia piekarników i kominków, koncentrat do prania tapicerki 
i dywanów, płyn do mycia i pielęgnacji paneli, płyn do mycia 
podłóg, płyn do mycia naczyń, żel do czyszczenia toalet,  
płyn do mycia kuchni, płyn do płukania tkanin,  żel do pra-
nia, płyn do mycia felg, koncentrat szamponu samocho-
dowego,  szampon aktywny do samochodów osobowych, 
piana aktywna do mycia samochodów, płyn do czyszcze-
nie powierzchni plastikowych, wosk samochodowy, hydro-
wosk  z osuszaczem, 5 odświeżacze tj. środki dezodorujące 
i oczyszczające powietrze takie jak: odświeżacz powietrza 
w sprayu, 11 odmrażacze do pojazdów tj. instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza:  odmrażacz do pojazdów.

(210) 482797 (220) 2018 02 26
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) BIKSco ProCredit

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 projektowanie, instalacja i konserwacja 
programów komputerowych do tworzenia modeli scorin-
gowych służących ocenie zdolności kredytowej klientów 
banków, projektowanie, instalacja i konserwacja komputero-
wych programów informatycznych dla potrzeb bankowości.

(210) 482798 (220) 2018 02 26
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) BIKSco CreditRisk

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 projektowanie, instalacja i konserwacja 
programów komputerowych do tworzenia modeli scorin-
gowych służących ocenie zdolności kredytowej klientów 
banków, projektowanie, instalacja i konserwacja komputero-
wych programów informatycznych dla potrzeb bankowości.

(210) 482849 (220) 2018 02 27
(731) MAKEITRIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) make it right

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe (software), oprogra-
mowania komputerowe, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi 
finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie wyceny, 
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, a miano-
wicie rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 

wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie, instalacje, konserwacja, aktualizacja i doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną.

(210) 482999 (220) 2018 03 01
(731) AMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Super Backlight
(510), (511) 9 tablice podświetlane, 16 afisze, plakaty, materiały 
reklamowe, tablice z papieru lub kartonu, broszury, fotografie, 
grafiki, kalendarze, katalogi, książki, gazety, obrazy, prospekty, 
reprodukcje graficzne, rysunki, 19 niemetalowe materiały bu-
dowlane wykorzystywane przy budowie nośników reklamy 
wewnętrznej i zewnętrznej, 20 tablice reklamowe i ogłosze-
niowe przenośne i montowane na stałe, tablice i powierzchnie 
reklamowe montowane na wolnym powietrzu i w pomieszcze-
niach zamkniętych, tablice reklamowe o konstrukcji pozwalają-
cej na cykliczną zmianę ekspozycji bez konieczności wymiany 
materiału reklamowego, tablice reklamowe z wymiennymi po-
wierzchniami ekspozycyjnymi, 35 usługi reklamy zewnętrznej, 
usługi reklamowe z wykorzystaniem metod słownych, dźwię-
kowych, graficznych i wizualnych, przygotowywanie kampanii 
reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie reklamy, 
pozyskiwanie i wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
organizowanie targów, pokazów i wystaw w celach reklamo-
wych, badania rynku, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
37 usługi ogólnobudowlane i remontowe, usługi w zakresie 
montażu i demontażu nośników reklamowo-ogłoszeniowych, 
instalacja, naprawa i konserwacja nośników reklamy zewnętrz-
nej, usługi w zakresie instalowania konstrukcji metalowych i sta-
lowych, sprzątanie i czyszczenie obiektów, 40 usługi poligra-
ficzne, wykonywanie odbitek fotograficznych, wywoływanie 
filmów fotograficznych, kopiowanie zdjęć, skład fotograficzny, 
41 fotoreportaże, wykonywanie zdjęć bez wywoływania, pu-
blikowanie tekstów innych niż reklamowe, odtwarzanie i na-
grywanie dźwięku i obrazów na magnetycznych nośnikach 
obrazu i dźwięku, 42 usługi w zakresie wzornictwa przemysło-
wego i małej architektury, dekoracja wnętrz, usługi plastyczne 
w zakresie projektowania i stylizacji opakowań, znaków towa-
rowych i firmowych, usługi plastyczne związane z projektowa-
niem i stylizowaniem elementów graficznych, rysunkowych 
i przestrzennych reklam na wszelkich nośnikach reklamowych, 
w tym reklam telewizyjnych, prasowych, reprodukcja danych na  
CD-romach, odzyskiwanie danych.

(210) 483003 (220) 2018 03 01
(731) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Screenity
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, 
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ad-
ministrowanie ubezpieczeniami, usługi kredytowe, pośrednic-
two kredytowe, usługi leasingowe, pośrednictwo leasingowe, 
windykacja należności, handel wierzytelnościami, pośrednic-
two w handlu wierzytelnościami, kupno i sprzedaż walut, usługi 
bankowe, doradztwo finansowe, doradztwo ubezpieczeniowe, 
doradztwo w zakresie długów, zarządzanie nieruchomościami, 
pośrednictwo w sprawach nieruchomości, usługi maklerskie, 
wycena nieruchomości, obrót papierami wartościowymi, po-
średnictwo w obrocie papierami wartościowymi, faktoring, 
emisja czeków, kart debetowych i kredytowych, emisja papie-
rów wartościowych, emisja weksli, obsługa funduszy powierni-
czych, badania finansowe, badania zdolności kredytowej, rease-
kuracja, szacunki dla celów finansowych i ubezpieczeniowych, 
usługi gwarancyjne.
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(210) 483108 (220) 2018 03 23
(731) SURGA ALICJA, Ustronie Morskie
(540) 

(531) 29.01.01, 18.02.01
(510), (511) 43  hotele, kawiarnie, restauracje, usługi barowe, 
biura zakwaterowania, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania.

(210) 483322 (220) 2018 03 09
(731) BPMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BLA-BLA SCHOOL

(531) 03.02.01, 03.02.15, 26.04.09, 26.04.15, 29.01.12, 27.05.05, 
27.05.17

(510), (511) 41 edukacja jako nauczanie, informacje dotyczą-
ce edukacji, usługi klubowe jako rozrywka lub nauczanie, na-
uczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów  jako szko-
lenia, przedszkola, przedszkola jako nauczanie, usługi szkół  
jako edukacja, poradnictwo zawodowe jako porady w zakre-
sie edukacji lub kształcenia, wyższe uczelnie jako edukacja, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów.

(210) 483338 (220) 2018 03 09
(731) MALITKA KONRAD, Otwock
(540) LIPOSOL
(510), (511) 1 suplementy odżywcze, suplementy chemicz-
ne wykorzystywane do produkcji witamin, stabilizatory 
do witamin, witaminy do użytku w produkcji farmaceuty-
ków, witaminy do użytku w produkcji żywności, 5 suplemen-
ty żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, suplementy die-
ty dla zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, 
preparaty zawierające witaminę k, suplementy diety składa-
jące się z witamin, suplementy do celów medycznych, arty-
kuły spożywcze do celów medycznych, dietetyczne, funk-
cjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze, suplementy 
do celów niemedycznych na bazie witamin, składników mi-
neralnych, mikroelementów, artykuły spożywcze dietetycz-
ne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze 
do celów niemedycznych na bazie witamin, składników 
mineralnych, mikroelementów, leki, produkty farmaceutycz-
ne, produkty do ochrony zdrowia, preparaty farmaceutycz-
ne i weterynaryjne, suplementy witaminowe, suplementy 
mineralne, suplementy witaminowo-mineralne, żywność 
związana ze specjalną dietą do celów medycznych, wyroby 
cukiernicze do celów leczniczych, napoje lecznicze, żyw-
ność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczne napoje 
do celów medycznych, tabletki wzbogacone w witaminy 
i minerały, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia medycznego, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z suplementami diety, reklama, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością 
gospodarczą, usługi pośrednictwa przy zakupie i sprzedaży 
m.in. suplementów olejów, tłuszczy, produktów spożyw-
czych oraz suplementów odżywczych, pośrednictwo przy 
nawiązaniu kontaktów biznesowych, w tym kontakty mię-
dzy osobami fizycznymi, między firmami a osobami fizycz-
nymi, oraz między firmami, usługi w zakresie zarządzania 
i kierowania, w tym wsparcie przy i/lub udział w działalności 
komercyjnej, agencje importowo-eksportowe.

(210) 483340 (220) 2018 03 09
(731) MALITKA KONRAD, Otwock
(540) AVITALE
(510), (511) 1 suplementy odżywcze, suplementy chemicz-
ne wykorzystywane do produkcji witamin, stabilizatory 
do witamin, witaminy do użytku w produkcji farmaceuty-
ków, witaminy do użytku w produkcji żywności, 5 suplemen-
ty żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, suplementy die-
ty dla zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, 
preparaty zawierające witaminę K, suplementy diety składa-
jące się z witamin, suplementy do celów medycznych, arty-
kuły spożywcze do celów medycznych, dietetyczne, funk-
cjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze, suplementy 
do celów niemedycznych na bazie witamin, składników mi-
neralnych, mikroelementów, artykuły spożywcze dietetycz-
ne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze 
do celów niemedycznych na bazie witamin, składników 
mineralnych, mikroelementów, leki, produkty farmaceutycz-
ne, produkty do ochrony zdrowia, preparaty farmaceutycz-
ne i weterynaryjne, suplementy witaminowe, suplementy 
mineralne, suplementy witaminowo-mineralne, żywność 
związana ze specjalną dietą do celów medycznych, wyroby 
cukiernicze do celów leczniczych, napoje lecznicze, żyw-
ność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczne napoje 
do celów medycznych, tabletki wzbogacone w witaminy 
i minerały, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia medycznego, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z suplementami diety, reklama, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością 
gospodarczą, usługi pośrednictwa przy zakupie i sprzedaży 
m.in. suplementów olejów, tłuszczy, produktów spożyw-
czych oraz suplementów odżywczych, pośrednictwo przy 
nawiązaniu kontaktów biznesowych, w tym kontakty mię-
dzy osobami fizycznymi, między firmami a osobami fizycz-
nymi, oraz między firmami, usługi w zakresie zarządzania 
i kierowania, w tym wsparcie przy i/lub udział w działalności 
komercyjnej, agencje importowo - eksportowe.

(210) 483350 (220) 2018 03 09
(731) ZAWADA ŁUKASZ ZCASE, Racławówka
(540) ZCASE

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 20 drewniane skrzynie, skrzynie, skrzynie [paki] 
niemetalowe, skrzynie drewniane do celów pakowania 
przemysłowego, skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, 
skrzynie wykonane z drewna do przechowywania, skrzy-
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nie wykonane z tworzyw sztucznych do przechowywania, 
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednic-
twem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowa-
dzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprze-
daż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: 
drewniane skrzynie, skrzynie, skrzynie [paki] niemetalowe, 
skrzynie drewniane do celów pakowania przemysłowego, 
skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynie wykona-
ne z drewna do przechowywania, skrzynie wykonane z two-
rzyw sztucznych do przechowywania, marketing, reklama, 
reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, 
reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych 
oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych 
z promocją następujących towarów: drewniane skrzynie, 
skrzynie, skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynie drewniane 
do celów pakowania przemysłowego, skrzynie na narzędzia, 
niemetalowe, puste, skrzynie wykonane z drewna do prze-
chowywania, skrzynie wykonane z tworzyw sztucznych 
do przechowywania, udzielanie porad handlowych konsu-
mentom, promocja sprzedaży.

(210) 483430 (220) 2018 03 13
(731) GISO GRZEGORZ KUJDA, WANDA KUJDA  

SPÓŁKA JAWNA, Dębno, MASTYLAK  KRZYSZTOF 
STUDIO 4U, Szczecin

(540) W water SHOW

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 27.05.24, 26.04.01, 
26.04.02, 26.04.06, 26.01.01, 26.01.06

(510), (511) 41 dostarczanie sprzętu sportowego typu lata-
jąca deska hydroodrzutowa (flyboard), skutery wodne (ski 
jet), narty wodne, smocze łodzie, kształcenie praktyczne, po-
kazy w zakresie: latającej deski hydroodrzutowej (flyboard) 
skoków do wody z dużej wysokości (high diving), dotyczące 
korzystania ze skuterów wodnych, sportów wodnych pole-
gających na płynięciu po powierzchni wody na desce (wa-
keboard), korzystaniu z nart wodnych, skoków na dmuchaną 
poduszkę umieszczonej na wodzie trzymając się liny cią-
gnionej przez łódź lub za pomocą wyciągu (poduszka BLOB), 
wykonywania skoków na bombę oraz korzystania ze smo-
czych łodzi, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych oraz nauka 
jazdy na nartach wodnych, skuterach wodnych, skoków 
do wody z dużej wysokości, skoków na bombę oraz na dmu-
chaną poduszkę umieszczoną na wodzie, nauka korzystania 
ze smoczych łodzi, pokazy na żywo w celach rozrywkowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 483476 (220) 2018 03 14
(731) JANKOWSKA MONIKA ABC TORUŃ TOURIST BIURO 

TURYSTYCZNE, Toruń

(540) Toruńska Piernikarnia Mistrza Bogumiła

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 pierniki, pierniki z dodatkiem lawendy, płat-
ków róż, chilli, kandyzowanej skórki pomarańczowej oraz 
cytrynowej, torty piernikowe, chleb piernikowy, bułki pierni-
kowe, okolicznościowe pierniki dekoracyjne, czekolada, cze-
kolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, gofry, herbata, 
herbata mrożona, kawa, lody, lukier do ciast, miód, naleśniki, 
musy czekoladowe, musy deserowe, pierożki na bazie mąki, 
pomadki [cukierki], przyprawy korzenne, wyroby cukierni-
cze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, 
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe 
do ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 41 usługi 
w zakresie edukacji, organizowanie zajęć klubowych, usługi 
w zakresie organizowania konferencji i kongresów, publiko-
wanie książek, kształcenie praktyczne w formie pokazów, 
organizowanie i prowadzenie muzeum, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów, przyjęć, spektakli, wystaw z dziedziny 
kultury lub edukacji, pisanie scenariuszy, artyści teatralni, or-
ganizowanie, produkcja i realizacja przedstawień teatralnych, 
wystawianie spektakli.

(210) 483480 (220) 2018 03 14
(731) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) AV OCULUS
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kre-
my kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pie-
lęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycz-
nych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej 
lub dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosme-
tycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające, żele 
do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy, 
żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opa-
lania, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele 
do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, 
nielecznicze maści, maści do celów kosmetycznych, środki 
perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czyszczenia zębów, 
barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne niż uży-
wane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów 
medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki anty-
poślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetycz-
ne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, prepara-
ty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła 
dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje ete-
ryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, 
preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzidełka, kadzidła, 
ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucz-
nych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, 
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maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki 
do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmety-
ki upiększające, kremy, kremy wybielające do skóry, kremy 
do rąk, kremy pod oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, 
kremy nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty 
z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne 
stosowane jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych, 
preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych 
zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne, 
preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła 
przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olej-
ki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, prepara-
ty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów 
kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, 
środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki 
kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji 
jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda za-
pachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybie-
lania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne 
dla zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze 
do celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana 
do celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane 
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczni-
czych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, maści 
do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycz-
nych, materiały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suple-
menty diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homo-
genizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne 
do celów medycznych, plastry, materiały do plombowania 
zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, prepara-
ty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno - farma-
ceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
dodatki odżywcze do celów leczniczych, czopki, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsuł-
ki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farma-
ceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki 
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycz-
nych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów 
farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, 
środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, 
preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, 
mydła lecznicze.

(210) 483503 (220) 2018 04 10
(731) ALFATEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo
(540) α Alfatec

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 6   folia aluminiowa, folie metalowe do zawijania 
i pakowania, formy, 21   brytfanny, formy i butelki [przybo-
ry kuchenne], formy, foremki [przybory kuchenne], przybo-
ry do użytku w gospodarstwie domowym, formy do ciast 
i ciastek.

(210) 483509 (220) 2018 03 14
(731) BUCZEK JERZY MIKROFILM-SERVICE, Raszyn
(540) skanowanie.pl

(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 audiowizualne nośniki rejestracji dźwięku 
i obrazu, czyste i nagrane nośniki rejestracji dźwięku i ob-
razu, czyste i nagrane nośniki danych, dyski magnetyczne, 
pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki 
danych magnetyczne i optyczne, dyskietki, dyski cyfrowe 
audio-video, płyty CD, płyty DVD, płyty fonograficzne, pli-
ki komputerowe audio, pliki komputerowe audio-video, in-
terfejsy, kasety z grami, komputerowe programy nagrane, 
programy komputerowe - software ładowalny, kompute-
rowe systemy operacyjne, 16 materiały drukowane, książki, 
czasopisma, koperty, karty pocztowe, mapy, pudełka karto-
nowe lub papierowe, adresatki, afisze, almanachy, albumy, 
artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, przybory do pisania, 
przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury informacyj-
ne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, podstawki 
do długopisów i ołówków, temperówki, wieczne pióra, ręcz-
niki papierowe, chusteczki do nosa papierowe lub z celulo-
zy, serwetki, obrazy, portrety, lanszafty, gadżety reklamowe 
mianowicie: chorągiewki papierowe, obwoluty, kalendarze, 
zakładki od książek, fiszki, fotografie, plakaty, 35 zgromadze-
nie na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi związanych 
pozwalające na swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie 
i hurtowni towarów oraz prowadzenie sklepu w systemie on-
-line za pośrednictwem Internetu oraz dystrybucja towarów 
przez Internet: sprzętu elektronicznego, podzespołów elek-
tronicznych, elektroniki użytkowej, sprzętu poligraficznego, 
skanerów, drukarek, ploterów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, marketing, usługi badania rynku i opinii publicznej, 
usługi importowo eksportowe, doradztwo specjalistyczne 
handlowe, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, 38 usługi 
w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i ob-
razowych za pośrednictwem terminali komputerowych 
i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwi-
su informacyjnego, usługi udostępniania programów tele-
wizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agencje 
informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni 
wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekon-
ferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi 
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania in-
formacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, 
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz 
danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, 
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej do zaso-
bów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci in-
ternetowej, usługi telekomunikacyjne obejmujące platformy 
konkursowe, usługi telekomunikacyjne dotyczące aplikacji 
mobilnych, 40 usługi poligraficzne, usługi drukowania, dru-
kowanie offsetowe, drukowanie szablonów, wykrojów, ry-



16 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT28/2018

sunków, druk sitowy, drukowanie materiałów reklamowych, 
nanoszenie nadruków na przedmioty o charakterze rekla-
mowym, obróbka materiałów reklamowych, laminowanie, 
litografia, obróbka papieru, skład fotograficzny, kopiowanie 
zdjęć, 42 konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, skanowanie dokumentów, digitalizacja dokumen-
tów, skanowanie obrazów, konwersja z nośników fizycznych 
na elektroniczne, wynajmowanie miejsca na serwerach, ho-
sting, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, 
usługi polegające na projektowaniu komputerowych stron 
internetowych, usługi w zakresie tworzenia oraz administro-
wania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzy-
mania stron internetowych dla osób trzecich.

(210) 483511 (220) 2018 03 14
(731) BUCZEK JERZY MIKROFILM-SERVICE, Raszyn
(540) Mikrofilm-Service

(531) 16.03.01, 16.03.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 audiowizualne nośniki rejestracji dźwięku 
i obrazu, czyste i nagrane nośniki rejestracji dźwięku i ob-
razu, czyste i nagrane nośniki danych, dyski magnetyczne, 
pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki 
danych magnetyczne i optyczne, dyskietki, dyski cyfrowe 
audio-video, płyty CD, płyty DVD, płyty fonograficzne, pli-
ki komputerowe audio, pliki komputerowe audio-video, in-
terfejsy, kasety z grami, komputerowe programy nagrane, 
programy komputerowe - software ładowalny, kompute-
rowe systemy operacyjne, 16 materiały drukowane, książki, 
czasopisma, koperty, karty pocztowe, mapy, pudełka karto-
nowe lub papierowe, adresatki, afisze, almanachy, albumy, 
artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, przybory do pisania, 
przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury informacyj-
ne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, podstawki 
do długopisów i ołówków, temperówki, wieczne pióra, ręcz-
niki papierowe, chusteczki do nosa papierowe lub z celulo-
zy, serwetki, obrazy, portrety, lanszafty, gadżety reklamowe 
mianowicie: chorągiewki papierowe, obwoluty, kalendarze, 
zakładki od książek, fiszki, fotografie, plakaty, 35 zgromadze-
nie na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi związanych 
pozwalające na swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie 
i hurtowni towarów oraz prowadzenie sklepu w systemie  
on-line za pośrednictwem Internetu oraz dystrybucja towa-
rów przez Internet: sprzętu elektronicznego, podzespołów 
elektronicznych, elektroniki użytkowej, sprzętu poligraficz-
nego, skanerów, drukarek, ploterów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, marketing, usługi badania rynku i opinii pu-
blicznej, usługi importowo eksportowe, doradztwo specja-
listyczne handlowe, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, 
38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji teksto-
wych i obrazowych za pośrednictwem terminali kompute-
rowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego 
serwisu informacyjnego, usługi udostępniania programów 
telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agen-
cje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie prze-
strzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa 
telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, 
usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyła-
nia informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kompute-

ra, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych 
baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, 
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej do zaso-
bów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci in-
ternetowej, usługi telekomunikacyjne obejmujące platformy 
konkursowe, usługi telekomunikacyjne dotyczące aplikacji 
mobilnych, 40 usługi poligraficzne, usługi drukowania, dru-
kowanie offsetowe, drukowanie szablonów, wykrojów, ry-
sunków, druk sitowy, drukowanie materiałów reklamowych, 
nanoszenie nadruków na przedmioty o charakterze rekla-
mowym, obróbka materiałów reklamowych, laminowanie, 
litografia, obróbka papieru, skład fotograficzny, kopiowanie 
zdjęć, 42 konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, skanowanie dokumentów, digitalizacja dokumen-
tów, skanowanie obrazów, konwersja z nośników fizycznych 
na elektroniczne, wynajmowanie miejsca na serwerach, ho-
sting, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, 
usługi polegające na projektowaniu komputerowych stron 
internetowych, usługi w zakresie tworzenia oraz administro-
wania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzy-
mania stron internetowych dla osób trzecich.

(210) 483784 (220) 2018 03 20
(731) KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA, 

Warszawa
(540) POLSKIE NASIONA

(531) 05.07.01, 05.11.10, 05.03.15, 26.04.06, 26.04.15, 26.04.18, 
27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do stoso-
wania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, chemiczne 
środki ochrony roślin i ich nasion, nawozy organiczne i mine-
ralne, preparaty do użyźniania gleby, preparaty do nawożenia 
gleby, nawozy naturalne, preparaty regulujące wzrost roślin, 
wosk do szczepienia drzew, dodatki chemiczne do środków 
owadobójczych i grzybobójczych, podłoża dla upraw bez-
gruntowych, ziemia próchnicza, podłoża do hodowli roślin, 
ziemia, torf do uprawy nasion, 6 opakowania metalowe, sto-
iska metalowe, 9 torby na komputer, 16 czasopisma, katalogi, 
publikacje drukowane, broszury, prospekty, plakaty, afisze, 
artykuły biurowe, materiały piśmienne, emblematy papiero-
we, kalendarze, komiksy, magazyny, gazety, nalepki, naklej-
ki, notesy podręczne, reprodukcje graficzne, ulotki, znaczki 
pocztowe, opakowania papierowe z nasionami, opakowania 
produktów z tworzyw sztucznych, banery papierowe, bane-
ry z tworzyw sztucznych, torby reklamowe papierowe, torby 
reklamowe z tworzyw sztucznych, 18 torby płócienne, torby 
na ubrania, 20 wystawowe tablice reklamowe, stoiska wy-
stawowe, skrzynie drewniane, 31 nasiona, grzybnie, cebulki 
i kłącza kwiatowe, sadzonki, sadzeniaki, krzewy, drzewa, na-
siona roślin uprawnych, nasiona kwiatów, nasiona traw, byli-
ny, drzewka i krzewy ozdobne, drzewka i krzewy owocowe, 
darń naturalna, kora do ściółki, 35 reklama, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, organizowanie wystaw i targów rekla-
mowych w celach handlowych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń, usługi 
w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej na-
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sion roślin uprawnych, sadzeniaków, kwiatów i traw, cebulek 
kwiatowych i bylin, drzewek i krzewów ozdobnych i owoco-
wych oraz innych produktów rolniczych, usługi marketingo-
we, 41 usługi w zakresie nauczania, organizacji szkoleń i kur-
sów w zakresie rolnictwa, patologii roślin, leśnictwa.

(210) 483813 (220) 2018 03 20
(731) KIRIUKHIN ROSTYSLAV, Dnipro, UA
(540) Mr.Waffle

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 02.01.01, 02.01.11, 02.09.12, 
16.03.13

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, mianowicie gofry, lukier 
na ciasto, krem, ciasto, kanapki, gofry bąblowe, słone gofry, 
słone i słodkie gofry bąblowe, ciasteczka, kawa, kawa nie-
palona, sztuczna kawa, aromaty kawowe, napoje na bazie 
kawy, napoje kawowe z mlekiem, kakao, napoje kakaowe 
z mlekiem, napoje na bazie kakao, słodycze, naleśniki, saj-
gonki,  musy deserowe (słodycze), cheeseburgery (kanapki), 
kwiaty lub liście do użytku jako substytuty herbaty, prażo-
na kukurydza, tortille, taco, pizze, herbata, mrożona herbata, 
napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, 
43 snack-bary, stołówki, kawiarnie,  kafererie, usługi barów, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedze-
niu, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wynajem bu-
dynków przenośnych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny 
stołowej, naczyń szklanych, usługi kateringowe w zakresie 
żywności i napojów, kawiarnie, usługi barowe.

(210) 483869 (220) 2018 03 21
(731) KWIECIEŃ KRZYSZTOF, Gdańsk
(540) BEZ REZERWACJI RESTAURANT GRILL

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa imprez okoliczno-
ściowych, zjazdów, balów, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury i edukacji, usługi związane z organizowaniem 
i obsługa dyskotek, rozrywkowe usługi klubowe, obsługa 
i organizowanie przyjęć okolicznościowych, usługi hote-
lowo - restauracyjne, organizacja balów, dyskoteki, kluby 
nocne, 43 usługi gastronomiczne, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje 
w tym samoobsługowe, usługi barowe, bary szybkiej obsługi 

(snack-bary), kawiarnie, kafeterie, stołówki, usługi polegające 
na przygotowaniu i dostarczaniu żywności i napojów na za-
mówienie osób trzecich (katering), usługi wynajmowania 
sal na posiedzenia, doradztwo kulinarne, usługi hotelarskie, 
rezerwacje kwater, zapewnienie infrastruktury rekreacyjnej 
i wypoczynkowej zwiazanej z gastronomią i cateringiem.

(210) 484173 (220) 2018 03 28
(731) GRUPA APTEKARSKA CZERNIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, 

Poznań
(540) apteka WIELKOPOLSKA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.05.19, 05.05.21, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 484213 (220) 2018 03 29
(731) SMART CITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Altilium
(510), (511) 9 urządzenie do ładowania, urządzenia do łado-
wania baterii, urządzenia ładujące do sprzętu nadającego się 
do ponownego ładowania, aparatura i urządzenia do stero-
wania przepływu energii elektrycznej, bloki do rozprowadza-
nia prądu elektrycznego, dystrybutor mocy [elektrycznej], 
elektryczne regulatory ładowania, maszyny do rozprowadza-
nia energii elektrycznej, elektryczne regulatory ładowania, 
stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, oprogramo-
wanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowa-
nie użytkowe, aplikacje komputerowe do pobrania, opro-
gramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, 
oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz 
danych, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komór-
kowymi, gazety elektroniczne do pobrania, 35 informacja 
marketingowa, usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, reklama za pośrednictwem internetu, 
dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu, usługi 
reklamowe i promocyjne, gromadzenie i systematyzowanie 
informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja 
danych dla osób trzecich, tworzenie komputerowych baz 
danych, dostarczanie skomputeryzowanych informacji w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, dostarczanie 
informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej 
bazy danych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumen-
tów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi infor-
macyjne dotyczące przedsiębiorstw, dostarczanie informacji 
handlowych, usługi lokalizacji zapasów w oparciu o bazy 
danych, informacja o działalności gospodarczej i informa-
cja handlowa, usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprze-
daży, rozpowszechnianie informacji handlowych, 38 do-
stęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie 
użytkownikom dostępu do informacji w Internecie, zapew-
nianie użytkownikom dostępu do platformy w Internecie, 
przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 
usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji 
za pomocą środków elektronicznych, 39 holowanie, holo-
wanie pojazdów, holowanie pojazdów drogowych, holo-
wanie pojazdów mechanicznych, holowanie samochodów 
w nagłych przypadkach, organizowanie pomocy drogowej, 
usługi pomocy drogowej dla pojazdów silnikowych, usługi 
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pomocy drogowej dla pojazdów, usługi pomocy drogowej 
dla pojazdów użytkowych, usługi pomocy drogowej w prze-
padku awarii pojazdów, 42 dostarczanie informacji bizne-
sowych i handlowych przez Internet, doradztwo w zakresie 
oszczędności energii, prowadzenie badań i opracowywanie 
projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem na-
turalnych źródeł energii, udzielanie informacji związanych 
z badaniami i opracowaniami projektów technicznych doty-
czących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, bada-
nia w dziedzinie energii, usługi doradcze dotyczące zużycia 
energii, programowanie oprogramowania do zarządzania 
energią, programowanie komputerowe dla branży energe-
tycznej, profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem 
energii, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji 
energii, usługi doradcze związane z wydajnością energe-
tyczną, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energe-
tycznej, opracowywanie systemów do zarządzania energią 
i prądem, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji 
i używania energii, usługi inżynieryjne związane z systema-
mi zaopatrzenia w energię, udzielanie porad technicznych 
związanych ze środkami oszczędności energii.

(210) 484222 (220) 2018 03 29
(731) RUPIŃSKA KATARZYNA SWING, Szumowo
(540) LOOKING SHITTY FEELING PRETTY
(510), (511) 25 bluzki, T-shirty, koszulki, bluzy, topy, koszule, 
podkoszulki.

(210) 484228 (220) 2018 03 29
(731) PATER ADAM, MIANOWSKI MARCIN, PATER 

DANUTA ZAKŁAD ZNAKOWANIA INSTALACJI 
PRZEMYSŁOWYCH ELMETAL SPÓŁKA CYWILNA, 
Gronowo Górne

(540) 7Z system

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 6 tabliczki identyfikacyjne metalowe, tablice 
rejestracyjne metalowe, tablice nagrobne metalowe, nu-
mery domów, znaki drogowe nieświecące metalowe, zaci-
ski metalowe zwłaszcza do rur lub kabli, opaski zaciskowe 
metalowe, taśmy znakujące metalowe, taśmy naprężające 
metalowe, płytki konstrukcyjne metalowe, płytki nagrobne 
metalowe, płytki pamiątkowe metalowe, kłódki i klucze, li-
stwy metalowe, wodociągowe przewody i zawory metalo-
we, metalowe przewody do wentylacji i klimatyzacji, 9 znaki 
drogowe, znaki informacyjne, znaki ewakuacyjne, znaki bez-
pieczeństwa, znaki przeciwpożarowe, znaki ostrzegawcze, 
znaki fotoluminescencyjne, znaki samoprzylepne, symbole 
samoprzylepne, morskie znaki informacyjne, morskie znaki 
bezpieczeństwa-wszystkie świecące lub mechaniczne, ta-
blice sygnalizacyjne świetlne, 16 papierowe szyldy, tablice 
i wywieszki informacyjne, taśmy przylepne, nalepki identyfi-
kacyjne, druki, fotografie, nalepki z folii fotoluminescencyjnej, 
17 taśmy samoprzylepne, taśmy samoprzylepne do ozna-
czeń rur, taśmy samoprzylepne PCV, taśmy odblaskowe 
morskie, taśmy fotoluminescencyjne, taśmy ostrzegawcze, 
taśmy antypoślizgowe, taśmy odblaskowe trudnopalne-inne 

niż do użytku biurowego, medycznego czy domowego, 
folie odblaskowe z tworzywa sztucznego, folie fotolumi-
nescencyjne z tworzywa sztucznego, 20 tabliczki identy-
fikacyjne niemetalowe, tablice rejestracyjne niemetalowe, 
opaski zaciskowe niemetalowe, tabliczki nagrobne niemeta-
lowe, numery domów niemetalowe, plakietki i tabliczki z folii 
ze znakami informacyjnymi ostrzegawczymi i ze znakami 
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz edukacyj-
nej, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna znaków drogowych, 
znaków informacyjnych, ewakuacyjnych, znaków bezpie-
czeństwa, znaków przeciwpożarowych, znaków ostrze-
gawczych, znaków fotoluminescencyjnych, znaków samo-
przylepnych, symboli samoprzylepnych, morskich znaków 
bezpieczeństwa, tablic sygnalizacyjnych świetlnych, taśm 
samoprzylepnych, taśm samoprzylepnych do oznaczeń rur, 
taśm samoprzylepnych PCV, taśm odblaskowych morskich, 
taśm fotoluminescencyjnych, taśm ostrzegawczych, taśm 
antypoślizgowych, taśm odblaskowych trudnopalnych, folii 
odblaskowych, folii luminescencyjnych z tworzywa sztucz-
nego, 37 znakowanie instalacji przemysłowych w zakładach 
chemicznych, elektrowniach, browarach, mleczarniach i in-
nych zakładach posiadających rurociągi poprzez: tabliczki, 
taśmy, etykiety, strzałki kierunkowe, tabliczki na zbiornikach 
i elementach montażowych, nadruki, znakowanie ciągów 
komunikacyjnych poprzez: malowanie linii, naklejanie taśm 
do znakowania podłóg, piktogramy podłogowe, znakowa-
nie miejsc odkładczych i miejsc magazynowania poprzez: 
znaki podłogowe, kształtki, symbole, cyfry, litery, stópki, 
znakowanie miejsc potencjalnie niebezpiecznych poprzez: 
znaki podłogowe, taśmy żółto-czarne, symbole bezpie-
czeństwa GHS, systemy odgradzające, profile ochronno-
-ostrzegawcze, zabezpieczenia antypoślizgowe, znakowanie 
miejsc kluczowych dla procesów wytwórczych i organizacji 
pracy poprzez: tablice, konstrukcje, symbole wizualnego 
sposobu zarządzania 5S, znaki drogowe, znakowanie miejsc 
kluczowych dla bhp i ppoż poprzez umieszczanie napisów 
„HOT POINT” i „LOCKOUT -TAGOUT”, znakowanie maszyn 
i urządzeń poprzez: tabliczki znamionowe i identyfikacyjne, 
naprawy i malowanie instalacji przemysłowych, malowanie 
i naprawy znaków oznaczeń instalacyjnych, nitowanie, kle-
jenie, 40 usługowa obróbka metali, usługi w zakresie: druko-
wania tabliczek informacyjnych, powlekania metali, lutowa-
nia, spawania, grawerowania, wytłaczania.

(210) 484230 (220) 2018 02 01
(731) HAMSTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) HAMSTERPOLSKA

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe i ich części, 35 sprze-
daż automatycznych umywalek, wiat, wandaloodpornych 
toalet publicznych, 37 realizacja projektów budowlanych 
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związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie-
mieszkalnych, roboty związane ze wznoszeniem budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty związane z budową 
dróg kołowych i szynowych, wykonywanie instalacji elek-
trycznych, wodno- kanalizacyjnych i pozostałych instalacji 
budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończe-
niowych, 42 usługi  w zakresie architektury i inżynierii oraz 
związane z nią doradztwo techniczne, 44 usługi związane 
z zagospodarowaniem terenów zieleni.

(210) 484233 (220) 2018 03 29
(731) ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GUNWO 03

(531) 26.11.02, 26.11.08, 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzie-
ży, urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, 
urządzenia i przyrządy radiowe, nagrania dźwięku, obrazu 
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, 
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji 
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multime-
dialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, gry komputerowe, 
urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i re-
produkcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego 
w formie analogowej i cyfrowej, programy komputerowe, 
aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, 
magnesy dekoracyjne, pokrowce i futerały na laptopy, etui 
na telefony komórkowe, 16 papier i karton, druki, fotografie, 
artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały 
dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydak-
tyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owi-
jania i pakowania, materiały drukowane, książki, gazety, 
czasopisma, katalogi, plakaty, albumy, kalendarze, dzieła 
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architekto-
niczne, drukowane wzory na odzież, nalepki na zderzaki 
samochodowe, karty bożonarodzeniowe, kartki z życzenia-
mi, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, 18 skóra i imi-
tacja skóry, bagaże i torby do przenoszenia, plecaki, para-
sole, przeciwsłoneczne, parasole, portfele, obroże, smycze 
i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 
28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimna-
styczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wi-
deo, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje 
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne, 
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama 
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, wynajmowanie, przestrzeni reklamowej, uaktualnianie 
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy 

korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produk-
cja filmów reklamowych, marketing internetowy, publiko-
wanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, 
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej 
poprzez sprzedaż następujących towarów z naniesionym 
logo jako elementem reklamowo - ozdobnym, tj.: fotogra-
fii, artykułów piśmiennych i biurowych, z wyjątkiem mebli, 
materiałów dla artystów i do rysowania, materiałów szko-
leniowych i dydaktycznych, arkuszy, folii i toreb z tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, materiałów drukowa-
nych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albu-
mów, kalendarzy, dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kar-
tonu, modeli architektonicznych, drukowanych wzorów 
na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożo-
narodzeniowych, kartek z życzeniami, notesów, zeszytów, 
drukowanych zaproszeń, przedmiotów ze skóry i imitacji 
skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, paraso-
li, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy 
i ubrań dla zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć głowy, gier. 
zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów gimnastycz-
nych i sportowych, ozdób choinkowych, sprzętu do gier 
wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych 
napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków 
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji 
napojów, napojów izotonicznych, gier komputerowych, 
programów komputerowych, aplikacji mobilnych, magne-
sów dekoracyjnych, pokrowców i futerałów na laptopy, etui 
na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produk-
cja filmów i seriali, udostępnianie filmów on-line, usługi stu-
diów filmowych, montaż taśm wideo, montaż materiałów 
wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi studia 
nagrań, usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usłu-
gi organizacji audycji z interaktywnym udziałem widzów, 
dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednic-
twem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edu-
kacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie 
telewizji interaktywnej, usługi dostarczania muzyki, video, 
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www 
poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydaw-
nicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowa-
nych, magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej 
i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, 
usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji tele-
wizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie 
rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali.

(210) 484247 (220) 2018 03 29
(731) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Belsk Duży
(540) Premium 100% Royal apple jabłko + mięta POLSKIE 

JABŁKA Z POLSKICH SADÓW www.zdrowysok.com 
www.sok-naturalny.com
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 27.07.01, 27.07.11, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.05, 
24.17.07, 05.07.13, 05.07.22, 05.03.11, 05.03.13, 26.01.01, 
26.01.17, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.05, 01.15.15, 19.03.01, 
26.04.02, 26.04.17, 26.04.18

(510), (511) 29 marmolady, przetwory z warzyw i owoców, 
32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki.

(210) 484250 (220) 2018 03 29
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 

„REGAMET” Krzysztof Boroń, Wacław Tryba  
Spółka Jawna, Mielec

(540) REGAMET orzeł wśród blach

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 6 blacha, blacha (płyty, arkusze) z metalu, bla-
cha aluminiowa, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacha 
stalowa cienka, blacharskie materiały budowlane, dachowe 
rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki esów-
ki metalowe, dachy (pokrycia -) metalowe, deski dachowe 
z metalu, materiał do pokrywania dachów z metalu, mate-
riały blacharskie dla budownictwa, materiały do obróbki da-
chu metalowe, metalowe dachówki holenderskie, metalowe 
elementy dachowe, metalowe elementy łączące do rynien, 
metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe mate-
riały dachowe, metalowe panele dachowe, metalowe płyty 
dachowe, metalowe pokrycia dachów, metalowe pokrycia 
dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalo-
we pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelek-
trycznymi, metalowe rynny, metalowe szkielety dachowe, 
metalowe uchwyty rynnowe, metalowe, dachowe okna 
półkoliste [okna], metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, 
ocynkowana gruba blacha stalowa, ocynkowane arkusze 
blachy stalowej, okna aluminiowe, okna dachowe metalowe, 
pokrycia dachowe metalowe, rynny aluminiowe, rynny me-
talowe do rozpraszania wody deszczowej, rynny metalowe 
do rozpraszania wody ściekowej, rynny metalowe do zbie-
rania wody deszczowej, rynny metalowe do zbierania wody 
ściekowej, rynny ściekowe metalowe, rynny zsypowe z me-
talu [inne niż części maszyn], 19 bramy garażowe do użytku 
domowego (niemetalowe -), dachy (niemetalowe konstruk-
cje pokryć -), dachy niemetalowe, dachówki, nie z metalu, 
dachówki kamienne, dachówki holenderskie [esówki, ho-
lenderki], dachowe otwory wentylacyjne (niemetalowe -), 
dachowe naświetla półkoliste [okna] z materiałów niemeta-
lowych, dachówki z zaprawy cementowej, dachowe (pokry-
cia -) niemetalowe, deski dachowe [z drewna], niemetalowe 
dachówki, niemetalowe płyty dachowe, niemetalowe płyty 
dachowe o właściwościach izolacyjnych, panele dachowe 
niemetalowe, rynny dachowe, nie z metalu, rynny nieme-
talowe, warstwy izolacyjne dachu, 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: blacha, blacha (płyty, arkusze) z me-
talu, blacha aluminiowa, blacha do pokrycia dachu z meta-
lu, blacha stalowa cienka, blacharskie materiały budowlane, 
dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki 
esówki metalowe, dachy (pokrycia -) metalowe, deski dacho-
we z metalu, materiał do pokrywania dachów z metalu, ma-

teriały blacharskie dla budownictwa, materiały do obróbki 
dachu metalowe, metalowe dachówki holenderskie, meta-
lowe elementy dachowe, metalowe elementy łączące do ry-
nien, metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe 
materiały dachowe, metalowe panele dachowe, metalowe 
płyty dachowe, metalowe pokrycia dachów, metalowe po-
krycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, 
metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami 
fotoelektrycznymi, metalowe rynny, metalowe szkielety da-
chowe, metalowe uchwyty rynnowe, metalowe, dachowe 
okna półkoliste [okna], metalowe, dachowe otwory wenty-
lacyjne, ocynkowana gruba blacha stalowa, ocynkowane 
arkusze blachy stalowej, okna aluminiowe, okna dachowe 
metalowe, pokrycia dachowe metalowe, rynny aluminiowe, 
rynny metalowe do rozpraszania wody deszczowej, rynny 
metalowe do rozpraszania wody ściekowej, rynny metalowe 
do zbierania wody deszczowej, rynny metalowe do zbierania 
wody ściekowej, rynny ściekowe metalowe, rynny zsypowe 
z metalu [inne niż części maszyn], bramy garażowe do użyt-
ku domowego (niemetalowe -), dachy (niemetalowe kon-
strukcje pokryć -), dachy niemetalowe, dachówki, nie z me-
talu, dachówki kamienne, dachówki holenderskie [esówki, 
holenderki], dachowe otwory wentylacyjne (niemetalowe -), 
dachowe naświetla półkoliste [okna] z materiałów niemeta-
lowych, dachówki z zaprawy cementowej, dachowe (pokry-
cia -) niemetalowe, deski dachowe [z drewna], niemetalowe 
dachówki, niemetalowe płyty dachowe, niemetalowe płyty 
dachowe o właściwościach izolacyjnych, panele dachowe 
niemetalowe, rynny dachowe, nie z metalu, rynny niemeta-
lowe, warstwy izolacyjne dachu, marketing, reklama, reklama 
prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama bil-
lboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organi-
zowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją 
następujących towarów: blacha, blacha (płyty, arkusze) z me-
talu, blacha aluminiowa, blacha do pokrycia dachu z meta-
lu, blacha stalowa cienka, blacharskie materiały budowlane, 
dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki 
esówki metalowe, dachy (pokrycia -) metalowe, deski dacho-
we z metalu, materiał do pokrywania dachów z metalu, ma-
teriały blacharskie dla budownictwa, materiały do obróbki 
dachu metalowe, metalowe dachówki holenderskie, meta-
lowe elementy dachowe, metalowe elementy łączące do ry-
nien, metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe 
materiały dachowe, metalowe panele dachowe, metalowe 
płyty dachowe, metalowe pokrycia dachów, metalowe po-
krycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, 
metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami 
fotoelektrycznymi, metalowe rynny, metalowe szkielety da-
chowe, metalowe uchwyty rynnowe, metalowe, dachowe 
okna półkoliste [okna], metalowe, dachowe otwory wenty-
lacyjne, ocynkowana gruba blacha stalowa, ocynkowane 
arkusze blachy stalowej, okna aluminiowe, okna dachowe 
metalowe, pokrycia dachowe metalowe, rynny aluminiowe, 
rynny metalowe do rozpraszania wody deszczowej, rynny 
metalowe do rozpraszania wody ściekowej, rynny metalowe 
do zbierania wody deszczowej, rynny metalowe do zbiera-
nia wody ściekowej, rynny ściekowe metalowe, rynny zsy-
powe z metalu [inne niż części maszyn], bramy garażowe 
do użytku domowego (niemetalowe -), dachy (niemetalo-
we konstrukcje pokryć -), dachy niemetalowe, dachówki, 
nie z metalu, dachówki kamienne, dachówki holenderskie 
[esówki, holenderki], dachowe otwory wentylacyjne (nieme-
talowe -), dachowe naświetla półkoliste [okna] z materiałów 
niemetalowych, dachówki z zaprawy cementowej, dachowe 
(pokrycia -) niemetalowe, deski dachowe [z drewna], nieme-
talowe dachówki, niemetalowe płyty dachowe, niemetalo-
we płyty dachowe o właściwościach izolacyjnych, panele 
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dachowe niemetalowe, rynny dachowe, nie z metalu, rynny 
niemetalowe, warstwy izolacyjne dachu, udzielanie porad 
handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.

(210) 484362 (220) 2018 04 03
(731) KUCZMARSKA MARLENA MESSIER,  

Siemianowice Śląskie
(540) Aquafarina Fermenti

(531) 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 3 kosmetyki na bazie chleba, kosmetyki na ba-
zie zakwasu, kosmetyki na bazie fermentacji, kremy kosme-
tyczne, kremy chlebowe, balsamy chlebowe, maseczki ko-
smetyczne, maści do celów kosmetycznych, mydła, mydła 
chlebowe, olejki do celów kosmetycznych, preparaty kosme-
tyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji paznokci, środki 
do czyszczenia zębów, sole do kąpieli, szampony, szampony 
chlebowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
takich jak: kosmetyki na bazie chleba, kosmetyki na bazie za-
kwasu, kosmetyki na bazie fermentacji, kremy kosmetyczne, 
kremy chlebowe, balsamy chlebowe, maseczki kosmetycz-
ne, maści do celów kosmetycznych, mydła, mydła chlebo-
we, olejki do celów kosmetycznych, preparaty kosmetycz-
ne do opalania, preparaty do pielęgnacji paznokci, środki 
do czyszczenia zębów, sole do kąpieli, szampony, szampony 
chlebowe pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i ku-
pować, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, dostarczanie informacji w zakre-
sie kontaktów handlowych i biznesowych, usługi franczyzo-
we, usługi reklamowe.

(210) 484450 (220) 2018 04 04
(731) SZARKOWSKI RYSZARD BETON HOLDING, Sokółka
(540) SOKÓŁ

(531) 03.07.01, 03.07.19, 03.07.24, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 4 antracyt, węgiel kamienny, węgiel drzewny, 
pył węglowy, mieszaniny węgla z biokomponentami, mie-
szaniny węgla z biomasą, paliwo z biomasy, brykiety, koks, 
drewno opałowe, torf [paliwo], ekogroszek, pelety.

(210) 484556 (220) 2018 04 08
(731) GOŁDZIŃSKA MONIKA IRENA IFINDER, Gdynia
(540) iFinder

(531) 26.04.04, 26.04.10, 26.04.18, 26.01.03, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenie elektroniczne do lokalizowania 
kluczy i telefonu, współpracujące z aplikacją w smartfonie.

(210) 484609 (220) 2018 04 09
(731) ALTONA COSMETICS TECHNOLOGY SANAYI VE 

TICARET ANONIM ŞIRKETI, Tekirdag, TR
(540) NOTE

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki 
do czyszczenia zębów, mydła z wyjątkiem mydeł do pielę-
gnacji włosów i skóry głowy, kosmetyki z wyjątkiem szam-
ponów i płynów do włosów i innych produktów związanych 
z leczeniem i/lub pielęgnacją włosów i/lub skóry głowy.

(210) 484639 (220) 2018 04 10
(731) PIETRZYKOWSKI PIOTR, Szyszyńskie Holendry
(540) Alpakarnia
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(531) 03.02.13, 03.02.24, 03.02.26, 07.01.24, 07.01.25, 26.01.15, 
26.01.16, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 23 przędza, 24 kołdry, bielizna pościelowa 
i koce, 25 odzież, 41 organizowanie i prowadzenie warszta-
tów (szkolenie), informacja o rekreacji, tresura zwierząt, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i eduka-
cyjnych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi 
w zakresie oświaty (nauczanie), 43 usługi hotelowe, wynajem 
pokoi, usługi restauracyjne, usługi gastronomiczne, 44 ho-
dowla zwierząt, hodowla alpak, usługi w zakresie pielęgnacji 
zwierząt, fizjoterapia, usługi ogrodnicze, usługi terapeutycz-
ne, alpakoterapia.

(210) 484662 (220) 2018 04 11
(731) POMERANIAN TIMBER SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) POMERANIAN TIMBER

(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 19 drewno, drewno konstrukcyjne, drewno pro-
filowane, ukształtowane drewno, drewno obrobione, drew-
no wielowarstwowe, drewno półobrobione, budowlane 
(drewno -), drewno zakonserwowane [drewno niebutwie-
jące], drewno budowlane, drewno rąbane, drewno po ob-
róbce, częściowo obrobione drewno, drewno częściowo 
obrobione, drewno na profile, deski [drewno budowlane], 
drewno przeznaczone do obróbki, części z materiałów drew-
nopodobnych), drewno do użytku w budownictwie, 31 su-
rowe drewno, drewno okrągłe, drewno niesezonowane, 
drewno nieobrobione, drewno nieokorowane.

(210) 484666 (220) 2018 04 11
(731) POMERANIAN TIMBER SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) POMERANIAN OAK

(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 19 drewno, drewno konstrukcyjne, drewno pro-
filowane, ukształtowane drewno, drewno obrobione, drew-
no wielowarstwowe, drewno półobrobione, budowlane 
(drewno -), drewno zakonserwowane [drewno niebutwie-
jące], drewno budowlane, drewno rąbane, drewno po ob-
róbce, częściowo obrobione drewno, drewno częściowo 
obrobione, drewno na profile, deski [drewno budowlane], 
drewno przeznaczone do obróbki, części z materiałów drew-

nopodobnych), drewno do użytku w budownictwie, 31 su-
rowe drewno, drewno okrągłe, drewno niesezonowane, 
drewno nieobrobione, drewno nieokorowane.

(210) 484669 (220) 2018 04 11
(731) POMERANIAN TIMBER SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) POMERANIAN BEECH

(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 19 drewno, drewno konstrukcyjne, drewno pro-
filowane, ukształtowane drewno, drewno obrobione, drew-
no wielowarstwowe, drewno półobrobione, budowlane 
(drewno -), drewno zakonserwowane [drewno niebutwie-
jące], drewno budowlane, drewno rąbane, drewno po ob-
róbce, częściowo obrobione drewno, drewno częściowo 
obrobione, drewno na profile, deski [drewno budowlane], 
drewno przeznaczone do obróbki, części z materiałów drew-
nopodobnych), drewno do użytku w budownictwie, 31 su-
rowe drewno, drewno okrągłe, drewno niesezonowane, 
drewno nieobrobione, drewno nieokorowane.

(210) 484671 (220) 2018 04 11
(731) POMERANIAN TIMBER SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) POM

(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 19 drewno, drewno konstrukcyjne, drewno pro-
filowane, ukształtowane drewno, drewno obrobione, drew-
no wielowarstwowe, drewno półobrobione, budowlane 
(drewno -), drewno zakonserwowane [drewno niebutwie-
jące], drewno budowlane, drewno rąbane, drewno po ob-
róbce, częściowo obrobione drewno, drewno częściowo 
obrobione, drewno na profile, deski [drewno budowlane], 
drewno przeznaczone do obróbki, części z materiałów drew-
nopodobnych), drewno do użytku w budownictwie, 31 su-
rowe drewno, drewno okrągłe, drewno niesezonowane, 
drewno nieobrobione, drewno nieokorowane.
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(210) 484674 (220) 2018 04 11
(731) POMERANIAN TIMBER SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) POMERANIAN ASH

(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 19 drewno, drewno konstrukcyjne, drewno pro-
filowane, ukształtowane drewno, drewno obrobione, drew-
no wielowarstwowe, drewno półobrobione, budowlane 
(drewno -), drewno zakonserwowane [drewno niebutwie-
jące], drewno budowlane, drewno rąbane, drewno po ob-
róbce, częściowo obrobione drewno, drewno częściowo 
obrobione, drewno na profile, deski [drewno budowlane], 
drewno przeznaczone do obróbki, części z materiałów drew-
nopodobnych), drewno do użytku w budownictwie, 31 su-
rowe drewno, drewno okrągłe, drewno niesezonowane, 
drewno nieobrobione, drewno nieokorowane.

(210) 484699 (220) 2006 02 22
(731) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., Osaka, JP
(540) YAKISOBA
(510), (511) 30 makaron nitki, błyskawiczny makaron paski, 
mrożony makaron, makaron schłodzony, makaron suszony, 
gotowe posiłki zawierające (głównie) makaron.

(210) 484774 (220) 2018 04 12
(731) KULIŚ MIROSŁAW WYDAWNICTWO WESTA-DRUK, 

Łódź
(540) Improatak
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, szkoleń, warsztatów o tematyce 
teatralnej, produkcja przedstawień teatralnych, wystawianie 
spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych.

(210) 484775 (220) 2018 04 12
(731) KULIŚ MIROSŁAW WYDAWNICTWO WESTA-DRUK, 

Łódź
(540) Impro Atak
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, szkoleń, warsztatów o tematyce 
teatralnej, produkcja przedstawień teatralnych, wystawianie 
spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych.

(210) 484807 (220) 2018 04 13
(731) CLH Engineering and Construction Limited, Road 

Town, VG
(540) Ertle Bud

(531) 25.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 tymczasowe wyznaczenie pracowników, 
usługi w zakresie pracowników tymczasowych, przydziela-
nie stanowisk dla pracowników tymczasowych, znajdowanie 
posady dla pracowników tymczasowych, usługi w zakresie 
tymczasowego przydziału pracowników, usługi agencji 
pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, leasing pra-
cowniczy, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, 
usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, 
37 usługi budowlane, konsultacje budowlane, naprawcze ro-
boty budowlane, usługi doradztwa budowlanego, wynajem 
sprzętu budowlanego, usługi budowlane i konstrukcyjne, 
doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi budow-
lane i naprawy budynków, konsultacje w zakresie nadzoru 
budowlanego, informacja o najmie sprzętu budowlanego, 
naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, wynajem 
sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, prace budowlane 
w zakresie konstrukcji stalowych, usługi budowlane w za-
kresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakre-
sie stawiania budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi inspekcji budowlanej 
[w trakcie prac budowlanych], usługi nadzoru budowlane-
go w zakresie projektów budowlanych, doradztwo w za-
kresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], usługi 
budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, 
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów doty-
czących nieruchomości, budowa fundamentów, budowa 
pomieszczeń, budowa biur, budowa galerii, budowa do-
mów, budowa kompleksów biznesowych, budowa obiek-
tów publicznych, budowa nieruchomości mieszkalnych, 
budowa nieruchomości przemysłowych, budowa bloków 
mieszkalnych.

(210) 484825 (220) 2018 04 13
(731) ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE, Warszawa
(540) MłChPL
(510), (511) 16 foldery, czasopisma, albumy, broszury, książki, 
fotografie, kalendarze, artykuły biurowe, 41 usługi w zakre-
sie organizowania pokazów i wystaw, przeglądów hodow-
lanych, tresura zwierząt, szkolenie sędziów, organizowanie 
konferencji popularno - naukowych i popularyzowanie 
wiedzy o rasie, publikowanie książek, podręczników, tek-
stów innych niż reklamowe, organizowanie sympozjów na-
ukowych, organizowanie konkursów, kursów edukacyjnych, 
organizowanie koncertów, seminariów, prelekcji i wykładów, 
ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
hodowli zwierząt, 42 prowadzenie rejestrów i księgi rodowo-
dowej psów, wydawanie metryk, 44 usługi weterynaryjne, 
usługi kosmetyczne dla zwierząt.

(210) 484828 (220) 2018 04 13
(731) ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE, Warszawa
(540) DOG EURO SHOW POLAND 2018
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
26.04.01, 26.04.15, 03.01.08, 03.01.26

(510), (511) 16 foldery, czasopisma, albumy, broszury, książki, 
fotografie, kalendarze, artykuły biurowe, 41 usługi w zakre-
sie organizowania pokazów i wystaw, przeglądów hodow-
lanych, tresura zwierząt, szkolenie sędziów, organizowanie 
konferencji popularno - naukowych i popularyzowanie 
wiedzy o rasie, publikowanie książek, podręczników, tek-
stów innych niż reklamowe, organizowanie sympozjów na-
ukowych, organizowanie konkursów, kursów edukacyjnych, 
organizowanie koncertów, seminariów, prelekcji i wykładów, 
ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
hodowli zwierząt, 42 prowadzenie rejestrów i księgi rodowo-
dowej psów, wydawanie metryk, 44 usługi weterynaryjne, 
usługi kosmetyczne dla zwierząt.

(210) 484830 (220) 2018 04 13
(731) ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE, Warszawa
(540) ZKwP
(510), (511) 16 foldery, czasopisma, albumy, broszury, książki, 
fotografie, kalendarze, artykuły biurowe, 41 usługi w zakre-
sie organizowania pokazów i wystaw, przeglądów hodow-
lanych, tresura zwierząt, szkolenie sędziów, organizowanie 
konferencji popularno - naukowych i popularyzowanie 
wiedzy o rasie, publikowanie książek, podręczników, tek-
stów innych niż reklamowe, organizowanie sympozjów na-
ukowych, organizowanie konkursów, kursów edukacyjnych, 
organizowanie koncertów, seminariów, prelekcji i wykładów, 
ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
hodowli zwierząt, 42 prowadzenie rejestrów i księgi rodowo-
dowej psów, wydawanie metryk, 44 usługi weterynaryjne, 
usługi kosmetyczne dla zwierząt.

(210) 484849 (220) 2018 04 16
(731) INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) BOOK NATURE

(531) 29.01.12, 05.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.15, 
26.04.16, 26.04.18

(510), (511) 39 organizowanie podróży.

(210) 484875 (220) 2018 04 16
(731) GABRIEL MAGDALENA, Elbląg
(540) MUSICAL KOSMOS
(510), (511) 41 wystawianie musicalu, usługi rozrywkowe 
i edukacyjne, dystrybucja oraz rezerwacja biletów, publiko-
wanie tekstów edukacyjnych i rozrywkowych, akademie, do-
starczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rozrywce, informa-
cja o edukacji, informacje dotyczące działalności kulturalnej, 
imprezy kulturalne, imprezy taneczne, muzyczne widowi-
ska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych 
do występów, produkcja filmów, spektakli, prezentacja dzieł 
teatralnych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja 
multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja pokazów 
rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, piosenkarzy 
i instrumentalistów, produkcje teatralne, przeprowadzanie 
aktywności kulturalnych, publikacja materiałów dostępnych 

za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikowanie, 
udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, udostępnianie 
informacji i rozrywki multimedialnej za pomocą globalnej 
sieci komputerowej, udzielanie informacji w dziedzinie mu-
zyki i kultury, usługi artystów teatralnych i muzyków, usługi 
imprez muzycznych na żywo, usługi informacyjne i dorad-
cze związane z rozrywką, usługi teatralne, usługi w zakresie 
kultury, usługi w zakresie nagrań, widowiska teatralne i wi-
dowiska muzyczne, usługi związane z pisaniem scenariuszy, 
wystawianie spektakli teatralnych, występy taneczne, mu-
zyczne i dramatyczne.

(210) 484902 (220) 2018 04 15
(731) LASER PROJEKT 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LASER PROJEKT 2000 ENERGIA DLA PIĘKNA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.10, 26.04.12, 26.01.05, 
01.01.02

(510), (511) 10 lasery do celów medycznych, aparaty i instru-
menty medyczne, lampy do celów leczniczych, aparatura 
do radioterapii, aparatura do oddymiania do celów medycz-
nych, aparatura do celów medycznych, 35 sprzedaż hurto-
wa i detaliczna laserów do celów medycznych, aparatów 
i instrumentów medycznych, lamp do celów leczniczych, 
aparatury do radioterapii, aparatury do celów medycznych.

(210) 484913 (220) 2018 04 16
(731) PEPPERMINT WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PEPPERMINT
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar-
ketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, agencje reklamowe, rekla-
ma BTL, reklama ATL, usługi w zakresie tworzenia marki, rekla-
ma internetowa, tworzenie strategii reklamowych, tworzenie 
strategii promowania marek, reklama produktów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama poprzez media spo-
łecznościowe, usługi reklamowe w zakresie internetowych 
reklam kontekstowych, reklama w prasie, reklama w telewizji, 
usługi reklamowe przy udziale osób znanych (influencerów), 
usługi reklamowe poprzez e-mail, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamo-
wych, produkcja reklam, produkcja filmów reklamowych, 
produkcja reklam radiowych, doradztwo i zarządzanie biz-
nesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na ry-
nek, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów 
lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, 
tworzenie tekstów reklamowych, 42 tworzenie, projektowa-
nie i utrzymywanie stron internetowych.

(210) 484916 (220) 2018 04 16
(731) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) EUROPA UBEZPIECZENIA
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 
26.01.01, 26.01.05

(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, 
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, admi-
nistrowanie ubezpieczeniami, usługi kredytowe, pośrednictwo 
kredytowe, usługi leasingowe, pośrednictwo leasingowe, windy-
kacja należności, handel wierzytelnościami, pośrednictwo w han-
dlu wierzytelnościami, kupno i sprzedaż walut, usługi bankowe, 
doradztwo finansowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo 
w zakresie długów, zarządzanie nieruchomościami, pośrednic-
two w sprawach nieruchomości, usługi maklerskie, wycena nieru-
chomości, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo w ob-
rocie papierami wartościowymi, faktoring, emisja czeków, kart 
debetowych i kredytowych, emisja papierów wartościowych, 
emisja weksli, obsługa funduszy powierniczych, badania finan-
sowe, badania zdolności kredytowej, reasekuracja, szacunki dla 
celów finansowych i ubezpieczeniowych, usługi gwarancyjne.

(210) 485086 (220) 2018 04 19
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Contril Mini
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro-
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetycz-
ne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biolo-
giczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki 
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki 
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odka-
żające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i ma-
teriały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, 
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 485095 (220) 2018 04 20
(731) ŁOŚ MACIEJ, Lublin
(540) GARLIMED
(510), (511) 35 usługi sprzedaży następujących towarów: ar-
tykuły spożywcze z dodatkiem czosnku, suplementy diety, 
dietetyczne artykuły spożywcze zawierające wyciąg z czosn-
ku do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty 
z ekstraktem z czosnku dla ludzi i zwierząt, przyprawy na ba-
zie czosnku, dressingi na bazie czosnku.

(210) 485109 (220) 2018 04 20
(731) STOKŁOSA ŁUKASZ, Warszawa
(540) WOLOVE
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania 
z mięsa, mięso w puszce (konserwy), przetwory owocowe 
(dżemy), przetwory do zup jarzynowych, sałatki warzyw-
ne, korniszony, mięso i wędliny, ekstrakty mięsne, galarety 
mięsne, mięso mrożone i przetwory mięsne, dania na bazie 
białka, 30 gotowe dania z makaronu, ketchup, sos chrzano-
wy, majonez, musztarda, chrzan jako sos przyprawowy, sosy, 
kasze spożywcze, mąka, dania na bazie węglowodanów, 
32 soki, woda, napoje bezalkoholowe, napoje warzywne, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących 
towarów: gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, 
mięso w puszce (konserwy), przetwory owocowe (dżemy), 
przetwory do zup jarzynowych, sałatki warzywne, korniszo-
ny, gotowe dania z makaronu, ketchup, sos chrzanowy, ma-
jonez, musztarda, chrzan, sosy, kasze spożywcze, mąka, soki, 
woda, napoje bezalkoholowe, napoje warzywne.

(210) 485111 (220) 2018 04 20
(731) DIAGNOSIS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) DOMOWA DIAGNOSTYKA

(531) 27.05.05, 29.01.11, 24.13.01, 24.13.17, 24.13.22, 19.11.04, 
01.15.15

(510), (511) 5 domowe testy diagnostyczne w tym do po-
miaru poziomu cholesterolu i cukru we krwi, testy do wykry-
wania przeciwciał anty Helicobacter, testy do ogólnego ba-
dania moczu, testy owulacyjne, testy do mierzenia poziomu 
leukocytów i azotynów w moczu, testy ciążowe do użytku 
domowego, domowe testy ze śliny na obecność alkoholu, 
paskowe testy narkotykowe z moczu, testy narkotykowe 
ze śliny, testy do wykrywania markeru nowotworowego 
gruczołu prostaty - PSA, testy do wykrywania krwi utajonej 
w kale, 10 ciśnieniomierze, glukometry, urządzenia do po-
miaru cholesterolu i trójglicerydów we krwi, analizatory kwa-
su moczowego, termometry do pomiaru temperatury ciała 
u ludzi, urządzenia do badania tętna, przenośne urządzenia 
EKG, testery płodności, urządzenia do monitorowania bezde-
chu, lancety, nakłuwacze, inhalatory.

(210) 485133 (220) 2018 04 20
(731) BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY, Bydgoszcz
(540) BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii pu-
blicznej, badania rynku, analizy rynku, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządza-
nie plikami, specjalistyczne doradztwo gospodarczo-han-
dlowe w zakresie prowadzenia badań i prac rozwojowych, 
doradztwo i konsultację w zakresie prowadzenia działalności 
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gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące rozwoju produktu, pomoc przedsiębior-
stwom w działalności przemysłowej i handlowej, pozyskiwa-
nie informacji o działalności gospodarczej, organizowanie 
targów i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych lub reklamowych, organizowanie imprez dla 
celów marketingowych i promocyjnych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, marketing, reklama w tym: pra-
sowa, radiowa, internetowa, telewizyjna, 41 organizowanie 
i prowadzenie konferencji, szkoleń, sympozjów, spotkań, pre-
zentacji, wystaw, organizowanie targów i wystaw w celach 
edukacyjnych i rozrywkowych.

(210) 485134 (220) 2018 04 20
(731) BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY, Bydgoszcz
(540) BYDGOSZCZ INDUSTRIAL CLUSTER

(531) 26.01.06, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii pu-
blicznej, badania rynku, analizy rynku, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządza-
nie plikami, specjalistyczne doradztwo gospodarczo-han-
dlowe w zakresie prowadzenia badań i prac rozwojowych, 
doradztwo i konsultację w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące rozwoju produktu, pomoc przedsiębior-
stwom w działalności przemysłowej i handlowej, pozyskiwa-
nie informacji o działalności gospodarczej, organizowanie 
targów i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych lub reklamowych, organizowanie imprez dla 
celów marketingowych i promocyjnych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, marketing, reklama w tym: pra-
sowa, radiowa, internetowa, telewizyjna, 41 organizowanie 
i prowadzenie konferencji, szkoleń, sympozjów, spotkań, pre-
zentacji, wystaw, organizowanie targów i wystaw w celach 
edukacyjnych i rozrywkowych.

(210) 485150 (220) 2018 04 22
(731) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY METRZE, 

Warszawa
(540) SM PRZY METRZE

(531) 07.01.08, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, ulotki, kalendarze, pod-
stawki z papieru i tektury pod napoje i naczynia do picia 
i jedzenia, notatniki, długopisy, 35 usługi organizacji rekla-
my, rozpowszechniania materiałów reklamowych, informacji 
handlowej, organizowania targów i wystaw w celach han-

dlowych i reklamowych, usługi wynajmowania miejsc i po-
wierzchni na cele reklamowe, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, 36 usługi administrowania nieruchomościami, usłu-
gi wynajmowania powierzchni biurowych i handlowych.

(210) 485174 (220) 2018 04 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO 

MEGATOR B. NOWICKA-ŻURAWSKA, R. ŻURAWKI 
SPÓŁKA JAWNA, Zabrze

(540) FLORAHUMUS

(531) 05.03.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa: nieprzetworzone żywice synte-
tyczne, nieprzetworzone tworzywa: nawozy do użyźniania 
gleby, środki do gaszenia ognia: preparaty do hartowania 
i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowa-
nia żywności: substancje garbujące, kleje (spoiwa) przezna-
czone dla przemysłu, 5 produkty farmaceutyczne, medycz-
ne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub 
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy die-
ty dla ludzi i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały 
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski den-
tystyczne, środki odkażające: środki do zwalczania szkodni-
ków, fungicydy, herbicydy.

(210) 485201 (220) 2018 04 24
(731) CHEMIROL PIEKARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary
(540) FIRMA HANDLOWA CHEMIROL

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wy-
syłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) 
oraz poprzez ofertę bezpośrednią: materiałów opałowych, 
narzędzi i produktów przeznaczonych dla rolnictwa, ogrod-
nictwa i leśnictwa, w tym środków ochrony roślin, nasion, 
materiału siewnego, nawozów i pasz, skup i usługi sprzeda-
ży płodów rolnych, doradztwo w zakresie marketingu pro-
duktów chemicznych, doradztwo w zakresie wprowadzania 
do obrotu produktów chemicznych, udzielanie informacji 
dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemy-
słu rolniczego, usługi organizacji targów i wystaw o cha-
rakterze reklamowym lub handlowym, usługi reklamowe, 
usługi w zakresie promocji, usługi rozpowszechniania mate-
riałów reklamowych w prasie, radiu, telewizji, usługi tworze-
nia komputerowych baz danych, 39 usługi spedycji, usługi 
transportu drogowego, transport produktów rolnych, skła-
dowanie produktów rolnych, magazynowanie rolniczych 
artykułów spożywczych, usługi informacyjne związane 
z transportem, pośrednictwo w zakresie frachtu i transpor-
tu, 42 badania chemiczno-technologiczne, badania i analizy 
produktów chemii rolnej, analiza laboratoryjna w dziedzinie 
chemii, opracowywanie i testowanie metod produkcji che-
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micznej, usługi analiz i badań przemysłowych w dziedzinie 
chemii, usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych 
środków chemicznych, usługi badawcze w rolnictwie, usługi 
informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stoso-
wanych w rolnictwie, kontrola w rolnictwie, kontrola jakości 
nawozów, specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze 
w zakresie chemii rolniczej, testowanie materiałów i środ-
ków chemicznych, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrod-
nictwem i leśnictwem, doradztwo i konsultacje w zakresie 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, udostępnianie i udziela-
nie informacji na temat rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
doradztwo i udzielanie informacji związanych ze stosowa-
niem nawozów, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
zwalczania chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, usługi informacyjne i doradcze 
dotyczące używania substancji chemicznych w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie.

(210) 485202 (220) 2018 04 24
(731) CHEMIROL PIEKARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary
(540) CHEMIROL PIEKARY SP. Z O.O.

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wy-
syłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) 
oraz poprzez ofertę bezpośrednią: materiałów opałowych, 
narzędzi i produktów przeznaczonych dla rolnictwa, ogrod-
nictwa i leśnictwa, w tym środków ochrony roślin, nasion, 
materiału siewnego, nawozów i pasz, skup i usługi sprzeda-
ży płodów rolnych, doradztwo w zakresie marketingu pro-
duktów chemicznych, doradztwo w zakresie wprowadzania 
do obrotu produktów chemicznych, udzielanie informacji 
dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemy-
słu rolniczego, usługi organizacji targów i wystaw o cha-
rakterze reklamowym lub handlowym, usługi reklamowe, 
usługi w zakresie promocji, usługi rozpowszechniania mate-
riałów reklamowych w prasie, radiu, telewizji, usługi tworze-
nia komputerowych baz danych, 39 usługi spedycji, usługi 
transportu drogowego, transport produktów rolnych, skła-
dowanie produktów rolnych, magazynowanie rolniczych 
artykułów spożywczych, usługi informacyjne związane 
z transportem, pośrednictwo w zakresie frachtu i transpor-
tu, 42 badania chemiczno-technologiczne, badania i analizy 
produktów chemii rolnej, analiza laboratoryjna w dziedzinie 
chemii, opracowywanie i testowanie metod produkcji che-
micznej, usługi analiz i badań przemysłowych w dziedzinie 
chemii, usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych 
środków chemicznych, usługi badawcze w rolnictwie, usługi 
informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stoso-
wanych w rolnictwie, kontrola w rolnictwie, kontrola jakości 
nawozów, specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze 
w zakresie chemii rolniczej, testowanie materiałów i środ-
ków chemicznych, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrod-
nictwem i leśnictwem, doradztwo i konsultacje w zakresie 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, udostępnianie i udziela-
nie informacji na temat rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 

doradztwo i udzielanie informacji związanych ze stosowa-
niem nawozów, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
zwalczania chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, usługi informacyjne i doradcze 
dotyczące używania substancji chemicznych w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie.

(210) 485205 (220) 2018 04 24
(731) DUDA DARIUSZ FIRMA KOSMETYCZNA DR DUDA, 

Szaniec
(540) KOSMETYKI UZDROWISKOWE DRA DUDY
(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) 485216 (220) 2018 04 24
(731) KOMOROWSKA-REINHARD ELŻBIETA, Warszawa
(540) susharnia

(531) 26.04.01, 21.01.11, 21.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 sushi, 43  usługi restauracji sprzedających 
sushi, kawiarnia, serwowanie napojów alkoholowych, serwo-
wanie jedzenia i  napojów, restauracje oferujące dania na wy-
nos, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi restauracji.

(210) 485219 (220) 2018 04 24
(731) KORSAK KRZYSZTOF, Gorzów Wielkopolski
(540) SD Smaczna Dieta
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(531) 29.01.02, 27.05.01, 27.05.21, 11.03.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, restauracje, stołówki, usługi 
barowe, usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi, samoob-
sługa (restauracje), wypożyczanie urządzeń do gotowania, 
kawiarnie.

(210) 485225 (220) 2018 04 24
(731) DWT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów
(540) Benevitol
(510), (511) 4 tłuszcze przemysłowe, a mianowicie: tłuszcze 
i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane, nieja-
dalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych.

(210) 485228 (220) 2018 04 24
(731) KORSAK KRZYSZTOF, Gorzów Wielkopolski
(540) SMACZNA DIETA RESTAURACJA W PUDEŁKU
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje, stołówki, usługi barowe, 
usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi, samoobsługa (re-
stauracje), wypożyczanie urządzeń do gotowania, kawiarnie.

(210) 485301 (220) 2018 04 24
(731) FORTIS PHARMACEUTICALS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice

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

(210) 485303 (220) 2018 04 24
(731) FORTIS PHARMACEUTICALS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice

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

(210) 485305 (220) 2018 04 24
(731) FORTIS PHARMACEUTICALS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice

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

(210) 485312 (220) 2018 04 24
(731) KWIECIŃSKI MACIEJ FISKERI, Bargłów Kościelny
(540) FISKERI

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 kołowrotki wędkarskie, żyłki wędkarskie, spła-
wiki wędkarskie, haczyki wędkarskie, wędziska wędkarskie, 
błystki wędkarskie, woblery wędkarskie, przypony wędkar-
skie, czerpaki do połowu ryb, korki wędkarskie, koszyki węd-
karskie, linki wędkarskie, pławiki wędkarskie, pływaki do węd-
karstwa, sztuczne przynęty stosowane w wędkarstwie, 
wabiki do rybołówstwa, wędki do łowienia, sprzęt wędkar-
ski, torby na sprzęt wędkarski, pudełka na muchy wędkarskie 
[artykuły wędkarskie], zanęty wędkarskie, 31 przynęty żywe, 
przynęty jadalne, przynęty dla wędkarstwa [żywe], przynęty 
dla wędkarstwa [żywe lub naturalne].

(210) 485313 (220) 2018 04 24
(731) KWIECIŃSKI MACIEJ FISKERI, Bargłów Kościelny
(540) FISKERI team

(531) 26.01.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 kołowrotki wędkarskie, żyłki wędkarskie, spła-
wiki wędkarskie, haczyki wędkarskie, wędziska wędkarskie, 
błystki wędkarskie, woblery wędkarskie, przypony wędkar-
skie, czerpaki do połowu ryb, korki wędkarskie, koszyki węd-
karskie, linki wędkarskie, pławiki wędkarskie, pływaki do węd-
karstwa, sztuczne przynęty stosowane w wędkarstwie, 
wabiki do rybołówstwa, wędki do łowienia, sprzęt wędkar-
ski, torby na sprzęt wędkarski, pudełka na muchy wędkarskie 
[artykuły wędkarskie], zanęty wędkarskie, 31 przynęty żywe, 
przynęty jadalne, przynęty dla wędkarstwa [żywe], przynęty 
dla wędkarstwa [żywe lub naturalne].
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(210) 485322 (220) 2018 04 25
(731) BIELECKI GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SPORTEX, 
Łódź

(540) AQUA SPEED
(510), (511) 25 ubiory pływackie, 28 sprzęt pływacki: płetwy, 
czepki, okulary pływackie, sprzęt do nurkowania.

(210) 485323 (220) 2018 04 25
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) HELIOS DREAM
(510), (511) 20 komfortowe fotele do wyposażenia sal kino-
wych, 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, 
pokazy filmów kinowych, sale kinowe, sale kinowe o wyso-
kim komforcie i wysokiej jakości projekcji.

(210) 485324 (220) 2018 04 25
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) HELIOS DREAMLINER
(510), (511) 20 komfortowe fotele do wyposażenia sal kino-
wych, 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, 
pokazy filmów kinowych, sale kinowe, sale kinowe o wyso-
kim komforcie i wysokiej jakości projekcji.

(210) 485325 (220) 2018 04 25
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) DREAMLINER
(510), (511) 20 komfortowe fotele do wyposażenia sal kino-
wych, 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, 
pokazy filmów kinowych, sale kinowe, sale kinowe o wyso-
kim komforcie i wysokiej jakości projekcji.

(210) 485326 (220) 2018 04 25
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) DREAM
(510), (511) 20 komfortowe fotele do wyposażenia sal kino-
wych, 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, 
pokazy filmów kinowych, sale kinowe, sale kinowe o wyso-
kim komforcie i wysokiej jakości projekcji.

(210) 485330 (220) 2018 04 25
(731) HELIODON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) HELIODON

(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, 
kosztorysowanie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towa-
rów mających zastosowanie w budownictwie do budowy 
domów jak również gotowych konstrukcji obiektów miesz-
kalnych i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie 

oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie 
i/lub hurtowni lub przez Internet oraz wykorzystując za-
mówienie korespondencyjne lub używając środków tele-
komunikacji, sprzedaż artykułów sanitarnych, wyposażenia 
wnętrz, dekoracji wnętrz, farb, lakierów, drewna, usługi w za-
kresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi 
promocyjne i marketingowe, usługi agencji eksportowych 
i importowych, pomoc handlowa w zakresie organizowania 
i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ra-
mach umowy franchisingowej, usługi kadrowe, księgowe, 
prowadzenie baz danych, sprzedaż maszyn i urządzeń bu-
dowlanych, 36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania 
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegają-
cych na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkal-
nych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wy-
najmowania, użyczenia, pośrednictwo w sprawach kupna, 
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 
analizy rynku nieruchomości, analizy finansowe, pośrednic-
two finansowe, usługi finansowe, obrót nieruchomościami 
na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych 
i niemieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa ekonomicz-
no-finansowego w zakresie budownictwa, wycena nierucho-
mości, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia 
działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nad-
zoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzię-
ciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przy-
gotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług 
remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyj-
nych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji budyn-
ków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, 
budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, 
roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, 
mostów i nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe 
w zakresie wystroju wnętrz ,sprzątanie i czyszczenie obiek-
tów, 42 projektowanie techniczne, projektowanie architek-
toniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie 
instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych 
i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie 
i dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające 
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa 
i architektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inży-
nieryjne, geologiczne, urbanistyczne, doradztwo budow-
lane, inwentaryzacja, projektowanie warunków wstępnych 
budowli, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych, 
usługi w zakresie doradztwa technicznego w tym w zakre-
sie budownictwa, usługi programowania w tym automatyki 
obiektów.

(210) 485355 (220) 2018 04 25
(731) MIRALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła
(540) Gluco test

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety.
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(210) 485381 (220) 2018 04 26
(731) BARYŁA ZYGMUNT MULTISELECT, Kołobrzeg
(540) SM MULTISELECT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.15.09
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, ba-
dania marketingowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich urządzeń, przy-
borów, zestawów, armatury, wyposażenia, przyrządów wyko-
rzystywanych w łazienkach i sanitariatach do utrzymywania 
higieny osobistej oraz czystości pomieszczeń, artykułów me-
talowych, ceramicznych, z kamienia naturalnego i innych 
materiałów naturalnych, drewnianych i drewnopodobnych, 
z mas plastycznych, tworzyw sztucznych, szkła, tkanych, po-
zwalające je wygodnie oglądać i kupować w sklepie lub hur-
towni, dystrybucja towarów przez Internet oraz pośrednictwo 
handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów w zakresie 
wyposażaniu obiektów hotelowych, biurowych, pensjonatów 
i lokali mieszkalnych w zakresie wyposażenia łazienek.

(210) 485391 (220) 2018 04 26
(731) ONKOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) OnkoTerm Sp. z o.o. HIPERTERMIA ONKOLOGIA 

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

(531) 01.15.23, 26.01.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 procedury medyczne związane z leczeniem 
osób, opieka zdrowotna, opieka medyczna i pielęgniarska, 
placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne.

(210) 485392 (220) 2018 04 26
(731) SILICKI ARTUR ALLSPORT.NEWS, Granica
(540) ALL SPORT .NEWS

(531) 26.01.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 udzielanie informacji dotyczących rozrywki 
za pośrednictwem Internetu.

(210) 485423 (220) 2018 04 27
(731) ARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) areTo

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 parasole, torby na zakupy, torby na zakupy 
na kółkach, 21 maty na stół nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, mopy, ściereczki do kurzu, ściereczki do polero-
wania, 25 apaszki [chustki], czapki [nakrycia głowy), dzianina 
[odzież], odzież, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, piża-
my, rękawiczki.

(210) 485442 (220) 2018 04 27
(731) MACIEJEWSKA AGATA, Warszawa
(540) NENUKKO

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, chlebaki, etui na karty [port-
fele], etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, odzież 
dla zwierząt domowych, parasole, plecaki, podróżne torby 
na ubranie, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole, 
sznurkowe siatki na zakupy, torby, torby alpinistyczne, torby 
gimnastyczne, torby na narzędzia (puste), torby na zakupy, 
torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne 
[z paskiem na ramię], torby turystyczne, torebki, walizki, wa-
lizki z kółkami, 24 adamaszek, aksamit, bielizna kąpielowa, 
z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa i koce, bielizna sto-
łowa i pościelowa, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe nie-
papierowe, brokaty, bukram [płótno klejone], całuny, ceraty 
[obrusy], chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych, 
dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, drogiet 
[tkaniny], dymka, dzianina, dżersej [materiał], elastyczne ma-
teriały tkane, filc, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, flanela [tkanina], gaza [tkanina], jedwab [tkanina], 
kaliko [perkal], kapy na łóżka, koce dla zwierząt domowych, 
kołdry, kotary na drzwi [zasłony], krepa [tkanina], krepon, lam-
brekiny [falbany do łóżek], marabut [materiał], materiał lepki 
przyklejany na gorąco, materiał o wzorze trellis, materiały 
do tapicerki, materiały nieprzepuszczające gazów na balony 
lotnicze, materiały tekstylne do filtrowania, materiały tek-
stylne nietkane, metki tekstylne, moleskin [tkanina], moski-
tiery, muślin, narzuty na łóżka, narzuty na łóżka [lambrekiny], 
obciągi offsetowe z materiałów tekstylnych, obicia ścienne 
z materiałów tekstylnych, osłony do łóżek dziecięcych [po-
ściel], papierowe narzuty na łóżka, pledy podróżne, płót-
na do haftu, płótno do przewijania niemowląt, podkładki 
na stół z materiałów tekstylnych, podkładki pod szklanki 
z materiałów tekstylnych, podszewki [tkaniny], podszewki 
z tkanin do kapeluszy, w belach, pokrowce i narzuty na me-
ble, pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia na me-
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ble z tkanin, pokrycie na materace, poszewki na poduszki 
[poszwy na poduszki], prześcieradła na łóżka, ratyna [tkani-
na], ręczniki, rękawice kąpielowe, rzadkie płótno, serwetki 
tekstylne, serwety na stół niepapierowe, sukno bilardowe, 
szenila, szewiot [tkanina], sztandary z materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, ściereczki do usuwania makijażu, 
ścierki do osuszania szkła [ręczniki], śpiworki dla niemowląt, 
śpiworki z kapturem dla niemowląt, śpiwory, tafta [tkanina], 
tekstylne maty na stół, tekstylne ręczniki do twarzy, tiul, tka-
nina do obuwia, tkanina klejąca inna niż do celów papierni-
czych, tkanina konopna, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny 
imitujące skóry zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów 
drukarskich, tkaniny lniane, tkaniny na bieliznę osobistą, tka-
niny na sita, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do ha-
ftowania, tkaniny wełniane, tkaniny z ostnicy esparto, tkaniny 
z ramii, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienni-
czych, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tworzywa sztuczne 
[substytuty tkanin], uchwyty do zasłon z materiałów tekstyl-
nych, wkładki do śpiwora, włosianka [materiał na worki], wy-
ściółki z materiału do obuwia, zasłony, zasłony prysznicowe 
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony 
z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, zefir [tkanina], 25 alby, 
antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki (chustki), 
bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchła-
niająca pot, biustonosze, boa na szyję, body (bielizna), bok-
serki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty 
sznurowane, buty za kostkę, cholewki do obuwia, chustki 
[apaszki], cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czep-
ki kąpielowe, czepki pod prysznic, czubki do butów, daszki 
[nakrycia głowy], daszki do czapek, długie luźne stroje, dzia-
nina [odzież], espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], fulary 
(ozdobne krawaty), futra [odzież], gabradyna [odzież], garni-
tury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, gorsety 
[bielizna damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, 
kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla ryba-
ków, kapelusze papierowe, kaptury [odzież], karczki koszul, 
kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona, kimona do kara-
te, kimona japońskie, kołnierzyki przypinane, kombinezony, 
kombinezony [odzież], kombinezony piankowe dla narcia-
rzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielo-
we, koszule, 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 [nakry-
cia 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 do 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 pasowe], 
pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastycz-
ne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, peleryny fryzjerskie, 
pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurtki, piżamy [odzież], 
płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki bez rę-
kawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część 
odzieży], podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, poń-
czochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, pu-
lowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawice 
z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, 
skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico - 

spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe, 
stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia 
na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [odzież], szkielety do ka-
peluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy do spodni pod 
stopy, togi, trykoty, trykoty [ubrania], turbany, walonki [buty 
filcowe] woalki. welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], 
wyroby pończosznicze.

(210) 485444 (220) 2018 04 27
(731) NARODOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY  

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) NFG

(531) 24.15.21, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy i raporty statystyczne, gromadzenie 
danych, kompilacja danych dla osób trzecich, gromadzenie 
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach 
danych, gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie sta-
tystyk w zakresie działalności gospodarczej, gromadzenie 
informacji handlowej, tworzenie komputerowych baz da-
nych, kompilacja informacji statystycznych, kompilacja i sys-
tematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz da-
nych, kompilacja danych statystycznych dotyczących 
przedsiębiorstw, kompilacja zindeksowanych adresów, kon-
sultacje dotyczące przygotowywania statystyk bizneso-
wych, tworzenie rejestrów dotyczących importerów, two-
rzenie rejestrów dotyczących eksporterów, kompilacja 
modeli statystycznych w celu dostarczania informacji doty-
czących dynamiki rynku, tworzenie list potencjalnych klien-
tów, statystyczne zestawienia, opracowywanie statystyk 
biznesowych, usługi komputerowego przetwarzania infor-
macji z zakresu działalności gospodarczej, skomputeryzo-
wane gromadzenie indeksów klientów, opracowywanie 
statystyk biznesowych i informacji handlowych, opracowy-
wanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, 
opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji 
w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, opracowy-
wanie informatorów handlowych, opracowywanie bizneso-
wych danych statystycznych, nabywanie informacji w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczących statusu firmy, 
nabywanie informacji o działalności gospodarczej dotyczą-
cych działalności spółki, nabywanie informacji handlowych, 
zdobywanie statystyk dotyczących działalności gospodar-
czej [dla osób trzecich], zestawienia statystyczne [dla działal-
ności gospodarczej lub celów handlowych], systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, analiza danych 
i statystyk dotyczących badań rynkowych, analiza danych 
statystycznych z badań rynku, analiza rynku, badania rynko-
we, badania i analizy rynkowe, badania działalności gospo-
darczej i badania rynkowe, gromadzenie informacji w zakre-
sie badań rynkowych, raporty z analiz rynkowych, biznesowe 
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, usługi doradcze (biznesowe) w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom 
handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradz-
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two biznesowe, doradztwo w sprawach działalności gospo-
darczej, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
w przedsiębiorstwie, usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie organizacji lub zarządza-
nia przedsiębiorstwem handlowym, doradztwo w zakresie 
organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla firm, 
konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób 
indywidualnych, usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sowego, w tym przez Internet, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, elektroniczne przetwarza-
nie danych, kompilacja informacji do komputerowych baz 
danych, kompilowanie i systematyzowanie informacji 
w bankach danych, skomputeryzowane przetwarzanie da-
nych, komputerowe zarządzanie plikami, przetwarzanie da-
nych, przetwarzanie danych dla firm, przetwarzanie danych 
w celu gromadzenia danych do celów działalności gospo-
darczej, przetwarzanie wyników badań dotyczących działal-
ności gospodarczej, skomputeryzowana weryfikacja da-
nych, zestawianie danych w komputerowych bazach 
danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, wprowadzanie i przetwarzanie danych, 
weryfikacja przetwarzania danych, usługi zarządzania dany-
mi, usługi w zakresie wyszukiwania danych, usługi przetwa-
rzania danych on-line, usługi informacyjne w zakresie 
przetwarzania danych, doradztwo biznesowe dotyczące 
finansowania rozwoju, 36 agencje ściągania należności, 
agencje ściągania wierzytelności, dostarczanie informacji 
dotyczących faktoringu długów, organizacja ściągania dłu-
gów, ściąganie długów, windykacja, usługi związane z upa-
dłością, usługi w zakresie zarządzania długami, usługi do-
radztwa w zakresie zadłużenia, skomputeryzowane usługi 
w zakresie informacji finansowej, elektroniczne usługi win-
dykacji należności, agencje kredytowe, doradztwo dotyczą-
ce pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, 
doradztwo dotyczące pożyczek, doradztwo finansowe 
związane z usługami kredytowymi, ocena zdolności kredy-
towej przedsiębiorstw, gwarantowanie pożyczek, organizo-
wanie kredytów, organizowanie pożyczek w celu zabezpie-
czania funduszy dla osób trzecich, udzielanie pożyczek, 
poręczenia, udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, udzielanie 
kredytów, kredyty handlowe, usługi dotyczące pożyczania 
i pożyczek, usługi gwarancji finansowych, usługi konsultin-
gowe dotyczące udzielania pożyczek, usługi pożyczek fi-
nansowych, zarządzanie majątkiem, usługi w zakresie ścią-
gania długów, windykacja należności i odzyskiwanie 
długów, ocena danych biura kredytowego, ocena zdolności 
kredytowej firm i osób prywatnych, ocena sytuacji finanso-
wej i wystawianie raportów kredytowych, finansowanie zabez-
pieczone finansowo, doradztwo finansowe, usługi finansowe, 
działalność finansowa, transakcje finansowe, inwestycje finan-
sowe, oceny finansowe, faktoring przedsiębiorstw finanso-
wych, usługi pożyczek finansowych, udzielanie pożyczek fi-
nansowych, przetwarzanie informacji finansowych, usługi 
płatności finansowych, przygotowywanie analiz finanso-
wych, gromadzenie informacji finansowych, sporządzanie 
raportów finansowych, finansowanie sprzedaży ratalnej, fi-
nansowanie pożyczek krótkoterminowych, finansowanie 
pożyczek ratalnych, finansowanie zakupów konsumenckich, 
usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw, gwarancje i po-

ręczenia finansowe, zarządzanie finansami dla firm, pożyczki 
finansowe dla handlu, oceny i wyceny finansowe, doradz-
two i analiza finansowa, wyceny i analizy finansowe, sponso-
rowanie i patronat finansowy, doradztwo w sprawach finan-
sowych, usługi oceny ryzyka finansowego, prowadzenie 
spraw finansowych on-line, finansowanie zakupów na raty, 
zapewnienie finansowania dla firm, zapewnienie finansowa-
nia dla przedsiębiorstw, informacja finansowa, usługi dorad-
cze i konsultingowe w zakresie finansów, zarządzanie finan-
sowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie 
zarządzania finansami, usługi finansowe świadczone przez 
Internet, udzielanie pożyczek finansowych pod zastaw, 
usługi informacji i doradztwa finansowego, usługi w zakre-
sie ocen finansowych, usługi związane z transakcjami finan-
sowymi, usługi w zakresie analiz finansowych, skomputery-
zowane usługi dotyczące danych finansowych, sporządzanie 
raportów i analiz finansowych, udzielanie pożyczek finanso-
wych pod zabezpieczenie, usługi finansowania kupna 
na raty, usługi finansowania związane z handlem, zapewnie-
nie finansowania w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie fi-
nansowania społecznościowego, zarządzanie informacją fi-
nansową i usługi analityczne, komputerowe usługi 
informacyjne dotyczące zarządzania finansami, usługi finan-
sowe związane z działalnością gospodarczą, usługi finanso-
we związane z zapłatą gotówką, usługi finansowe w zakre-
sie pożyczek pieniężnych, badania finansowe w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem, doradztwo finansowe związane 
z usługami kredytowymi, skomputeryzowane usługi w za-
kresie informacji finansowej, skomputeryzowane usługi in-
formacyjne dotyczące działalności finansowej, doradztwo 
w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], usługi do-
radcze w zakresie spraw finansowych, usługi doradztwa in-
westycyjnego i planowania finansowego, usługi związane 
z dokonywaniem transakcji finansowych, usługi w zakresie wy-
szukiwania informacji finansowych, usługi w zakresie finanso-
wania i pożyczek, usługi zarządzania finansami świadczone 
za pośrednictwem internetu, usługi finansowe świadczone 
za pomocą środków elektronicznych, usługi doradcze w zakre-
sie zarządzania ryzykiem [finansowym], usługi w zakresie badań 
i analiz finansowych, usługi finansowe świadczone za pośred-
nictwem Internetu i za pomocą telefonu, świadczenie usług fi-
nansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej 
lub Internetu, usługi finansowe świadczone przez telefon 
i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Inter-
netu, 42 aktualizowanie banków pamięci systemów kompu-
terowych, analizy komputerowe, analizy systemów kompu-
terowych, badania dotyczące przetwarzania danych, usługi 
komputerowe on-line, usługi w zakresie kopiowania i kon-
wersji danych, usługi kodowania danych.

(210) 485471 (220) 2018 04 27
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Mivago
(510), (511) 10 nebulizatory przenośne do celów medycz-
nych, nebulizatory do celów medycznych, nebulizatory do te-
rapii oddechowej, nebulizatory, ciśnieniomierze do użytku 
medycznego, ciśnieniomierze, wężyki do ciśnieniomierzy 
do użytku medycznego, urządzenia medyczne do uśmierza-
nia bólu, pojemniki wydzielające ciepło do uśmierzania bólu 
mięśni, przyrządy do analizy medycznej, medyczne przyrzą-
dy diagnostyczne, urządzenia i instrumenty medyczne, me-
dyczne przyrządy terapeutyczne, narzędzia do diagnostyki 
medycznej, urządzenia monitorujące oddech [medyczne], 
inhalatory do użytku medycznego, urządzenia do obrazo-
wania medycznego, analizatory do użytku medycznego.
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(210) 485489 (220) 2018 04 30
(731) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane
(540) 

(531) 02.01.09, 19.07.06
(510), (511) 32 napoje gazowane i niegazowane, soki, nekta-
ry, syropy, piwo, wody mineralne, źródlane i stołowe, 33 na-
poje alkoholowe, alkohole.

(210) 485496 (220) 2018 04 30
(731) HOME INVEST INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) MILOO HOME

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, 
paliwa i materiały oświetleniowe, mieszaniny pochłaniające 
kurz, 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże ku-
chenne i sztućce, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwa-
cji, przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwie-
rząt, 14 pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kamienie 
szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżute-
ria] do użytku osobistego, bibeloty z brązu, 16 dzieła sztuki 
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, 
jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów 
papierniczych lub do użytku domowego, materiały druko-
wane, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, papier i karton, torebki oraz artyku-
ły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze 
i ubrania dla zwierząt, imitacje skóry, materiał skórzany, obro-
bione lub półobrobione skóry, paski naramienne, 20 ozdoby 
z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, bambus, 
zasłony bambusowe, barki ruchome jako meble, baryłki nie-
metalowe, beczki niemetalowe, meble biurowe, biurka, bu-
fety ruchome jako meble, bursztyn, korki do butelek, drew-
niane opakowania do butelek, stojaki na butelki, corozo jako 
biały twardy materiał podobny do kości słoniowej, stojaki 
na czasopisma, stojaki do wystawiania gazet, dekoracje prze-
stawne, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, figurki, statuetki dzieła sztuki, ozdoby i dekora-
cje z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posążki 
i posągi z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, 
fotele, gabloty meblowe, ruchome wózki barowe do poda-

wania herbaty, jaśki jako poduszki, kanapy, otomany, stojaki 
na kapelusze, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, 
komody, koral, korki, kosze niemetalowe, kosze z pokryw-
ką, wyroby koszykarskie, kość słoniowa, kredensy, kredensy 
kuchenne, krzesła, podpory pod książki, postumenty pod 
doniczki na kwiaty, kwietniki jako meble, leżaki, ławy, łóżka, 
konstrukcje drewniane łóżek, macica perłowa, stoliki pod 
maszyny do pisania, materace, materace sprężynowe do łó-
żek, meble, meble metalowe, półki meblowe, muszle, rękoje-
ści niemetalowe do noży, ramy do obrazów, skorupy ostryg, 
stojaki na parasole, parawany jako meble, pianka morska, 
plecionki ze słomy za wyjątkiem mat, podnóżki, taborety, 
poduszki, pościel oprócz bielizny pościelowej, pulpity, re-
gały meblowe, rotang, róg, serwantki, skrzynie niemetalo-
we, skrzynie z drewna lub tworzyw sztucznych, sofy, stoliki 
ruchome pod komputery, blaty stołów, stoły, szezlongi, to-
aletki meblowe, trzcina jako materiał do wyplatania, meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska 
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki, i spina-
cze i uchwyty do nich, niemetalowe, 21 donice oraz donicz-
ki na kwiaty, butelki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa 
domowego, przybory gospodarstwa domowego, przybory 
kuchenne, deski do krojenia i deski do prasowania, figurki 
porcelanowe, dzbanki, filiżanki, kubki, talerze, szklanki, fo-
remki do lodu i ciasteczek, garnki kuchenne i patelnie oraz 
pokrywki do nich, młynki ręczne do kawy, miski, mydelniczki 
i dozowniki od mydła, naczynia do picia, otwieracze do bu-
telek, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, 
porcelana, szklane wyroby malowane, szklane naczynia, ście-
reczki do czyszczenia, kosze i kubły na śmieci, przybory ko-
smetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i ar-
tykuły do sprzątania i czyszczenia, statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szkło nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa, 
przybory kuchenne i pojemniki, szczotki i artykuły szczotkar-
skie, konewki, kosze na kwiaty, miski na kwiaty, podstawki 
pod doniczki na kwiaty [spodki], wazony, spryskiwacze, rę-
kawice ogrodnicze, 24 materiały tekstylne do filtrowania, 
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna 
domowa, bielizna pościelowa, firanki, kapy na łóżka, pledy, 
koce, pokrowce i poszewki na poduszki, przykrycia na łóż-
ka, ręczniki tekstylne, ściereczki kuchenne, tkaniny, zasłony 
prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne 
artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, 
artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, 
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, 27 materiały do pokry-
wania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, 
pokrycia ścian i sufitów, 30 lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety, cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, 35 zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich: artykułów do dekoracji wnętrz, a w szczegól-
ności: ozdób z tworzyw sztucznych do artykułów spożyw-
czych, bambusa, zasłon bambusowych, barków ruchomych 
jako mebli, baryłek niemetalowych, beczek niemetalowych, 
mebli biurowych, biurek, bufetów ruchomych jako mebli, 
bursztynu, korków do butelek, drewnianych opakowań 
do butelek, stojaków na butelki, corozo jako białego twar-
dego materiału podobnego do kości słoniowej, stojaków 
na czasopisma, stojaków do wystawiania gazet, dekoracji 
przestawnych, dzieł sztuki z drewna, wosku, gipsu lub two-
rzyw sztucznych, figurek i statuetek z drewna, wosku, gipsu 
lub tworzyw sztucznych, posążków i posągów z drewna, 
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, foteli, gablot meblo-
wych, ruchomych wózków barowych do podawania herba-
ty, jaśków jako poduszek, kanap, otoman, stojaków na kape-
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lusze, kaset drewnianych lub z tworzyw sztucznych, komód, 
koralu, korków, koszy niemetalowych, koszy z pokrywką, 
wyrobów koszykarskie, kości słoniowej, kredensów, kreden-
sów kuchennych, krzeseł, podpór pod książki, postumentów 
pod doniczki na kwiaty, kwietników jako mebli, leżaków, ław, 
łóżek, konstrukcji drewnianych łóżek, macic perłowych, stoli-
ków pod maszyny do pisania, materacy, materacy sprężyno-
wych do łóżek, mebli, mebli metalowych, półek meblowych, 
muszli, rękojeści niemetalowych do noży, ram do obrazów, 
skorup ostryg, stojaków na parasole, parawanów jako me-
bli, pianki morskiej, plecionek ze słomy za wyjątkiem mat, 
podnóżków, taboretów, poduszek, pościeli oprócz bielizny 
pościelowej, pulpitów, regałów meblowych, rotangu, rogu, 
serwantek, skrzyń niemetalowych, skrzyń z drewna lub two-
rzyw sztucznych, sof, stolików ruchomych pod komputery, 
blatów stołów, stołów, szezlongów, toaletek meblowych, 
trzciny jako materiału do wyplatania, donic oraz doniczek 
na kwiaty, butelek, wyrobów ceramicznych dla gospodar-
stwa domowego, przyborów gospodarstwa domowego, 
przyborów kuchennych, desek do krojenia i desek do praso-
wania, figurek porcelanowych, dzbanków, filiżanek, kubków, 
talerzy, szklanek, foremek do lodu i ciasteczek, garnków ku-
chennych i patelni oraz pokrywek do nich, młynków ręcz-
nych do kawy, misek, mydelniczek i dozowników od my-
dła, naczyń do picia, otwieraczy do butelek, pojemników 
do użytku w gospodarstwie domowym, porcelany, szczotek, 
szklanych wyrobów malowanych, szklanych naczyń, ściere-
czek do czyszczenia, koszy i kubłów na śmieci, bielizny do-
mowej, bielizny pościelowej, firanek, kap na łóżka, pledów, 
koców, pokrowców i poszewek na poduszki, przykryć na łóż-
ka, ręczników tekstylnych, ściereczek kuchennych, tkanin, 
zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych oraz ofert sprzedaży powyższych artykułów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się 
z opisem oraz kupować te towary w szczególności: w skle-
pie, z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej, w systemie on-line, na stronie internetowej, 
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi pośred-
nictwa i doradztwo w powyższym zakresie.

(210) 485500 (220) 2018 04 30
(731) HOME INVEST INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) MILOO HOME

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 4 smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, 
paliwa i materiały oświetleniowe, mieszaniny pochłaniają-
ce kurz, 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże 
kuchenne i sztućce, ręcznie sterowane narzędzia i przyrzą-
dy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i kon-
serwacji, przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt, 14 pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 
biżuteria i wyroby jubilerskie, artykuły ozdobne [ozdoby lub 

biżuteria] do użytku osobistego, bibeloty z brązu, 16 dzieła 
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architekto-
niczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do mate-
riałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały 
drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środ-
ki dla artystów i do dekoracji, papier i karton, torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, karto-
nu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposa-
żenie edukacyjne, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele 
i inne artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, 
bicze i ubrania dla zwierząt, imitacje skóry, materiał skórza-
ny, obrobione lub półobrobione skóry, paski naramienne, 
20 ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożyw-
czych, bambus, zasłony bambusowe, barki ruchome jako 
meble, baryłki niemetalowe, beczki niemetalowe, meble 
biurowe, biurka, bufety ruchome jako meble, bursztyn, 
korki do butelek, drewniane opakowania do butelek, sto-
jaki na butelki, corozo jako biały twardy materiał podobny 
do kości słoniowej, stojaki na czasopisma, stojaki do wysta-
wiania gazet, dekoracje przestawne, dzieła sztuki z drew-
na, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurki, statuetki 
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje z drewna, wosku, gipsu 
lub tworzyw sztucznych, posążki i posągi z drewna, wosku, 
gipsu lub tworzyw sztucznych, fotele, gabloty meblowe, 
ruchome wózki barowe do podawania herbaty, jaśki jako 
poduszki, kanapy, otomany, stojaki na kapelusze, kasety 
drewniane lub z tworzyw sztucznych, komody, koral, korki, 
kosze niemetalowe, kosze z pokrywką, wyroby koszykar-
skie, kość słoniowa, kredensy, kredensy kuchenne, krzesła, 
podpory pod książki, postumenty pod doniczki na kwiaty, 
kwietniki jako meble, leżaki, ławy, łóżka, konstrukcje drew-
niane łóżek, macica perłowa, stoliki pod maszyny do pi-
sania, materace, materace sprężynowe do łóżek, meble, 
meble metalowe, półki meblowe, muszle, rękojeści nieme-
talowe do noży, ramy do obrazów, skorupy ostryg, stojaki 
na parasole, parawany jako meble, pianka morska, plecionki 
ze słomy za wyjątkiem mat, podnóżki, taborety, poduszki, 
pościel oprócz bielizny pościelowej, pulpity, regały meblo-
we, rotang, róg, serwantki, skrzynie niemetalowe, skrzynie 
z drewna lub tworzyw sztucznych, sofy, stoliki ruchome 
pod komputery, blaty stołów, stoły, szezlongi, toaletki me-
blowe, trzcina jako materiał do wyplatania, meble i akceso-
ria meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska wysta-
wowe i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki, i spinacze 
i uchwyty do nich, niemetalowe, 21 donice oraz doniczki 
na kwiaty, butelki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa 
domowego, przybory gospodarstwa domowego, przy-
bory kuchenne, deski do krojenia i deski do prasowania, 
figurki porcelanowe, dzbanki, filiżanki, kubki, talerze, szklan-
ki, foremki do lodu i ciasteczek, garnki kuchenne i patelnie 
oraz pokrywki do nich, młynki ręczne do kawy, miski, my-
delniczki i dozowniki od mydła, naczynia do picia, otwie-
racze do butelek, pojemniki do użytku w gospodarstwie 
domowym, porcelana, szklane wyroby malowane, szklane 
naczynia, ściereczki do czyszczenia, kosze i kubły na śmieci, 
przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienko-
we, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, statuetki, 
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materia-
łów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 
szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półpro-
duktem, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 
szczotki i artykuły szczotkarskie, konewki, kosze na kwiaty, 
miski na kwiaty, podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], 
wazony, spryskiwacze, rękawice ogrodnicze, 24 materiały 
tekstylne do filtrowania, wyroby tekstylne i substytuty wy-
robów tekstylnych, bielizna domowa, bielizna pościelowa, 
firanki, kapy na łóżka, pledy, koce, pokrowce i poszewki 
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na poduszki, przykrycia na łóżka, ręczniki tekstylne, ście-
reczki kuchenne, tkaniny, zasłony prysznicowe z materiałów 
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 26 dodatki do odzie-
ży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby 
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów 
oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa 
i kwiaty, 27 materiały do pokrywania podłóg i sztuczne 
materiały do pokrywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, 
30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich: artykułów 
do dekoracji wnętrz, a w szczególności: ozdób z tworzyw 
sztucznych do artykułów spożywczych, bambusa, zasłon 
bambusowych, barków ruchomych jako mebli, baryłek 
niemetalowych, beczek niemetalowych, mebli biurowych, 
biurek, bufetów ruchomych jako mebli, bursztynu, korków 
do butelek, drewnianych opakowań do butelek, stojaków 
na butelki, corozo jako białego twardego materiału podob-
nego do kości słoniowej, stojaków na czasopisma, stojaków 
do wystawiania gazet, dekoracji przestawnych, dzieł sztuki 
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurek 
i statuetek z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, 
posążków i posągów z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, foteli, gablot meblowych, ruchomych wózków 
barowych do podawania herbaty, jaśków jako poduszek, 
kanap, otoman, stojaków na kapelusze, kaset drewnianych 
lub z tworzyw sztucznych, komód, koralu, korków, koszy 
niemetalowych, koszy z pokrywką, wyrobów koszykar-
skie, kości słoniowej, kredensów, kredensów kuchennych, 
krzeseł, podpór pod książki, postumentów pod doniczki 
na kwiaty, kwietników jako mebli, leżaków, ław, łóżek, kon-
strukcji drewnianych łóżek, macic perłowych, stolików pod 
maszyny do pisania, materacy, materacy sprężynowych 
do łóżek, mebli, mebli metalowych, półek meblowych, 
muszli, rękojeści niemetalowych do noży, ram do obrazów, 
skorup ostryg, stojaków na parasole, parawanów jako me-
bli, pianki morskiej, plecionek ze słomy za wyjątkiem mat, 
podnóżków, taboretów, poduszek, pościeli oprócz bieli-
zny pościelowej, pulpitów, regałów meblowych, rotangu, 
rogu, serwantek, skrzyń niemetalowych, skrzyń z drewna 
lub tworzyw sztucznych, sof, stolików ruchomych pod 
komputery, blatów stołów, stołów, szezlongów, toaletek 
meblowych, trzciny jako materiału do wyplatania, donic 
oraz doniczek na kwiaty, butelek, wyrobów ceramicznych 
dla gospodarstwa domowego, przyborów gospodarstwa 
domowego, przyborów kuchennych, desek do krojenia 
i desek do prasowania, figurek porcelanowych, dzban-
ków, filiżanek, kubków, talerzy, szklanek, foremek do lodu 
i ciasteczek, garnków kuchennych i patelni oraz pokrywek 
do nich, młynków ręcznych do kawy, misek, mydelniczek 
i dozowników od mydła, naczyń do picia, otwieraczy 
do butelek, pojemników do użytku w gospodarstwie do-
mowym, porcelany, szczotek, szklanych wyrobów malowa-
nych, szklanych naczyń, ściereczek do czyszczenia, koszy 
i kubłów na śmieci, bielizny domowej, bielizny pościelowej, 
firanek, kap na łóżka, pledów, koców, pokrowców i posze-
wek na poduszki, przykryć na łóżka, ręczników tekstylnych, 
ściereczek kuchennych, tkanin, zasłon prysznicowych z ma-
teriałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych oraz ofert 
sprzedaży powyższych artykułów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupo-
wać te towary w szczególności: w sklepie, z katalogu róż-
nych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
w systemie on-line, na stronie internetowej, usługi pośred-
nictwa w powyższym zakresie, usługi pośrednictwa i do-
radztwo w powyższym zakresie.

(210) 485501 (220) 2018 04 30
(731) HOME INVEST INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) miloo
(510), (511) 4 smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, 
paliwa i materiały oświetleniowe, mieszaniny pochłaniające 
kurz, 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże ku-
chenne i sztućce, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwa-
cji, przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwie-
rząt, 14 pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kamienie 
szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżute-
ria] do użytku osobistego, bibeloty z brązu, 16 dzieła sztuki 
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, 
jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów 
papierniczych lub do użytku domowego, materiały druko-
wane, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, papier i karton, torebki oraz artyku-
ły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze 
i ubrania dla zwierząt, imitacje skóry, materiał skórzany, obro-
bione lub półobrobione skóry, paski naramienne, 20 ozdoby 
z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, bambus, 
zasłony bambusowe, barki ruchome jako meble, baryłki nie-
metalowe, beczki niemetalowe, meble biurowe, biurka, bu-
fety ruchome jako meble, bursztyn, korki do butelek, drew-
niane opakowania do butelek, stojaki na butelki, corozo jako 
biały twardy materiał podobny do kości słoniowej, stojaki 
na czasopisma, stojaki do wystawiania gazet, dekoracje prze-
stawne, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, figurki, statuetki dzieła sztuki, ozdoby i dekora-
cje z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posążki 
i posągi z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, 
fotele, gabloty meblowe, ruchome wózki barowe do poda-
wania herbaty, jaśki jako poduszki, kanapy, otomany, stojaki 
na kapelusze, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, 
komody, koral, korki, kosze niemetalowe, kosze z pokryw-
ką, wyroby koszykarskie, kość słoniowa, kredensy, kredensy 
kuchenne, krzesła, podpory pod książki, postumenty pod 
doniczki na kwiaty, kwietniki jako meble, leżaki, ławy, łóżka, 
konstrukcje drewniane łóżek, macica perłowa, stoliki pod 
maszyny do pisania, materace, materace sprężynowe do łó-
żek, meble, meble metalowe, półki meblowe, muszle, rękoje-
ści niemetalowe do noży, ramy do obrazów, skorupy ostryg, 
stojaki na parasole, parawany jako meble, pianka morska, 
plecionki ze słomy za wyjątkiem mat, podnóżki, taborety, 
poduszki, pościel oprócz bielizny pościelowej, pulpity, re-
gały meblowe, rotang, róg, serwantki, skrzynie niemetalo-
we, skrzynie z drewna lub tworzyw sztucznych, sofy, stoliki 
ruchome pod komputery, blaty stołów, stoły, szezlongi, to-
aletki meblowe, trzcina jako materiał do wyplatania, meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska 
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki, i spina-
cze i uchwyty do nich, niemetalowe, 21 donice oraz donicz-
ki na kwiaty, butelki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa 
domowego, przybory gospodarstwa domowego, przybory 
kuchenne, deski do krojenia i deski do prasowania, figurki 
porcelanowe, dzbanki, filiżanki, kubki, talerze, szklanki, fo-
remki do lodu i ciasteczek, garnki kuchenne i patelnie oraz 
pokrywki do nich, młynki ręczne do kawy, miski, mydelniczki 
i dozowniki od mydła, naczynia do picia, otwieracze do bu-
telek, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, 
porcelana, szklane wyroby malowane, szklane naczynia, ście-
reczki do czyszczenia, kosze i kubły na śmieci, przybory ko-
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smetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i ar-
tykuły do sprzątania i czyszczenia, statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szkło nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa, 
przybory kuchenne i pojemniki, szczotki i artykuły szczotkar-
skie, konewki, kosze na kwiaty, miski na kwiaty, podstawki 
pod doniczki na kwiaty [spodki], wazony, spryskiwacze, rę-
kawice ogrodnicze, 24 materiały tekstylne do filtrowania, 
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna 
domowa, bielizna pościelowa, firanki, kapy na łóżka, pledy, 
koce, pokrowce i poszewki na poduszki, przykrycia na łóż-
ka, ręczniki tekstylne, ściereczki kuchenne, tkaniny, zasłony 
prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne 
artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, 
artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, 
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, 27 materiały do pokry-
wania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, 
pokrycia ścian i sufitów, 30 lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety, cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, 35 zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich: artykułów do dekoracji wnętrz, a w szczegól-
ności: ozdób z tworzyw sztucznych do artykułów spożyw-
czych, bambusa, zasłon bambusowych, barków ruchomych 
jako mebli, baryłek niemetalowych, beczek niemetalowych, 
mebli biurowych, biurek, bufetów ruchomych jako mebli, 
bursztynu, korków do butelek, drewnianych opakowań 
do butelek, stojaków na butelki, corozo jako białego twar-
dego materiału podobnego do kości słoniowej, stojaków 
na czasopisma, stojaków do wystawiania gazet, dekoracji 
przestawnych, dzieł sztuki z drewna, wosku, gipsu lub two-
rzyw sztucznych, figurek i statuetek z drewna, wosku, gipsu 
lub tworzyw sztucznych, posążków i posągów z drewna, 
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, foteli, gablot meblo-
wych, ruchomych wózków barowych do podawania herba-
ty, jaśków jako poduszek, kanap, otoman, stojaków na kape-
lusze, kaset drewnianych lub z tworzyw sztucznych, komód, 
koralu, korków, koszy niemetalowych, koszy z pokrywką, 
wyrobów koszykarskie, kości słoniowej, kredensów, kreden-
sów kuchennych, krzeseł, podpór pod książki, postumentów 
pod doniczki na kwiaty, kwietników jako mebli, leżaków, ław, 
łóżek, konstrukcji drewnianych łóżek, macic perłowych, stoli-
ków pod maszyny do pisania, materacy, materacy sprężyno-
wych do łóżek, mebli, mebli metalowych, półek meblowych, 
muszli, rękojeści niemetalowych do noży, ram do obrazów, 
skorup ostryg, stojaków na parasole, parawanów jako me-
bli, pianki morskiej, plecionek ze słomy za wyjątkiem mat, 
podnóżków, taboretów, poduszek, pościeli oprócz bielizny 
pościelowej, pulpitów, regałów meblowych, rotangu, rogu, 
serwantek, skrzyń niemetalowych, skrzyń z drewna lub two-
rzyw sztucznych, sof, stolików ruchomych pod komputery, 
blatów stołów, stołów, szezlongów, toaletek meblowych, 
trzciny jako materiału do wyplatania, donic oraz doniczek 
na kwiaty, butelek, wyrobów ceramicznych dla gospodar-
stwa domowego, przyborów gospodarstwa domowego, 
przyborów kuchennych, desek do krojenia i desek do praso-
wania, figurek porcelanowych, dzbanków, filiżanek, kubków, 
talerzy, szklanek, foremek do lodu i ciasteczek, garnków ku-
chennych i patelni oraz pokrywek do nich, młynków ręcz-
nych do kawy, misek, mydelniczek i dozowników od my-
dła, naczyń do picia, otwieraczy do butelek, pojemników 
do użytku w gospodarstwie domowym, porcelany, szczotek, 
szklanych wyrobów malowanych, szklanych naczyń, ściere-
czek do czyszczenia, koszy i kubłów na śmieci, bielizny do-
mowej, bielizny pościelowej, firanek, kap na łóżka, pledów, 
koców, pokrowców i poszewek na poduszki, przykryć na łóż-

ka, ręczników tekstylnych, ściereczek kuchennych, tkanin, 
zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych oraz ofert sprzedaży powyższych artykułów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się 
z opisem oraz kupować te towary w szczególności: w skle-
pie, z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej, w systemie on-line, na stronie internetowej, 
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi pośred-
nictwa i doradztwo w powyższym zakresie.

(210) 485502 (220) 2018 04 30
(731) HOME INVEST INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) MILOO HOME

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 4 smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, 
paliwa i materiały oświetleniowe, mieszaniny pochłaniające 
kurz, 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże ku-
chenne i sztućce, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwa-
cji, przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwie-
rząt, 14 pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kamienie 
szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżute-
ria] do użytku osobistego, bibeloty z brązu, 16 dzieła sztuki 
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, 
jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów 
papierniczych lub do użytku domowego, materiały druko-
wane, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, papier i karton, torebki oraz artyku-
ły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze 
i ubrania dla zwierząt, imitacje skóry, materiał skórzany, obro-
bione lub półobrobione skóry, paski naramienne, 20 ozdoby 
z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, bambus, 
zasłony bambusowe, barki ruchome jako meble, baryłki nie-
metalowe, beczki niemetalowe, meble biurowe, biurka, bu-
fety ruchome jako meble, bursztyn, korki do butelek, drew-
niane opakowania do butelek, stojaki na butelki, corozo jako 
biały twardy materiał podobny do kości słoniowej, stojaki 
na czasopisma, stojaki do wystawiania gazet, dekoracje prze-
stawne, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, figurki, statuetki dzieła sztuki, ozdoby i dekora-
cje z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posążki 
i posągi z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, 
fotele, gabloty meblowe, ruchome wózki barowe do poda-
wania herbaty, jaśki jako poduszki, kanapy, otomany, stojaki 
na kapelusze, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, 
komody, koral, korki, kosze niemetalowe, kosze z pokryw-
ką, wyroby koszykarskie, kość słoniowa, kredensy, kredensy 
kuchenne, krzesła, podpory pod książki, postumenty pod 
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doniczki na kwiaty, kwietniki jako meble, leżaki, ławy, łóżka, 
konstrukcje drewniane łóżek, macica perłowa, stoliki pod 
maszyny do pisania, materace, materace sprężynowe do łó-
żek, meble, meble metalowe, półki meblowe, muszle, rękoje-
ści niemetalowe do noży, ramy do obrazów, skorupy ostryg, 
stojaki na parasole, parawany jako meble, pianka morska, 
plecionki ze słomy za wyjątkiem mat, podnóżki, taborety, 
poduszki, pościel oprócz bielizny pościelowej, pulpity, re-
gały meblowe, rotang, róg, serwantki, skrzynie niemetalo-
we, skrzynie z drewna lub tworzyw sztucznych, sofy, stoliki 
ruchome pod komputery, blaty stołów, stoły, szezlongi, to-
aletki meblowe, trzcina jako materiał do wyplatania, meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska 
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki, i spina-
cze i uchwyty do nich, niemetalowe, 21 donice oraz donicz-
ki na kwiaty, butelki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa 
domowego, przybory gospodarstwa domowego, przybory 
kuchenne, deski do krojenia i deski do prasowania, figurki 
porcelanowe, dzbanki, filiżanki, kubki, talerze, szklanki, fo-
remki do lodu i ciasteczek, garnki kuchenne i patelnie oraz 
pokrywki do nich, młynki ręczne do kawy, miski, mydelniczki 
i dozowniki od mydła, naczynia do picia, otwieracze do bu-
telek, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, 
porcelana, szklane wyroby malowane, szklane naczynia, ście-
reczki do czyszczenia, kosze i kubły na śmieci, przybory ko-
smetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i ar-
tykuły do sprzątania i czyszczenia, statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szkło nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa, 
przybory kuchenne i pojemniki, szczotki i artykuły szczotkar-
skie, konewki, kosze na kwiaty, miski na kwiaty, podstawki 
pod doniczki na kwiaty [spodki], wazony, spryskiwacze, rę-
kawice ogrodnicze, 24 materiały tekstylne do filtrowania, 
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna 
domowa, bielizna pościelowa, firanki, kapy na łóżka, pledy, 
koce, pokrowce i poszewki na poduszki, przykrycia na łóż-
ka, ręczniki tekstylne, ściereczki kuchenne, tkaniny, zasłony 
prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne 
artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, 
artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, 
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, 27 materiały do pokry-
wania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, 
pokrycia ścian i sufitów, 30 lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety, cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, 35 zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich: artykułów do dekoracji wnętrz, a w szczegól-
ności: ozdób z tworzyw sztucznych do artykułów spożyw-
czych, bambusa, zasłon bambusowych, barków ruchomych 
jako mebli, baryłek niemetalowych, beczek niemetalowych, 
mebli biurowych, biurek, bufetów ruchomych jako mebli, 
bursztynu, korków do butelek, drewnianych opakowań 
do butelek, stojaków na butelki, corozo jako białego twar-
dego materiału podobnego do kości słoniowej, stojaków 
na czasopisma, stojaków do wystawiania gazet, dekoracji 
przestawnych, dzieł sztuki z drewna, wosku, gipsu lub two-
rzyw sztucznych, figurek i statuetek z drewna, wosku, gipsu 
lub tworzyw sztucznych, posążków i posągów z drewna, 
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, foteli, gablot meblo-
wych, ruchomych wózków barowych do podawania herba-
ty, jaśków jako poduszek, kanap, otoman, stojaków na kape-
lusze, kaset drewnianych lub z tworzyw sztucznych, komód, 
koralu, korków, koszy niemetalowych, koszy z pokrywką, 
wyrobów koszykarskie, kości słoniowej, kredensów, kreden-
sów kuchennych, krzeseł, podpór pod książki, postumentów 
pod doniczki na kwiaty, kwietników jako mebli, leżaków, ław, 

łóżek, konstrukcji drewnianych łóżek, macic perłowych, stoli-
ków pod maszyny do pisania, materacy, materacy sprężyno-
wych do łóżek, mebli, mebli metalowych, półek meblowych, 
muszli, rękojeści niemetalowych do noży, ram do obrazów, 
skorup ostryg, stojaków na parasole, parawanów jako me-
bli, pianki morskiej, plecionek ze słomy za wyjątkiem mat, 
podnóżków, taboretów, poduszek, pościeli oprócz bielizny 
pościelowej, pulpitów, regałów meblowych, rotangu, rogu, 
serwantek, skrzyń niemetalowych, skrzyń z drewna lub two-
rzyw sztucznych, sof, stolików ruchomych pod komputery, 
blatów stołów, stołów, szezlongów, toaletek meblowych, 
trzciny jako materiału do wyplatania, donic oraz doniczek 
na kwiaty, butelek, wyrobów ceramicznych dla gospodar-
stwa domowego, przyborów gospodarstwa domowego, 
przyborów kuchennych, desek do krojenia i desek do praso-
wania, figurek porcelanowych, dzbanków, filiżanek, kubków, 
talerzy, szklanek, foremek do lodu i ciasteczek, garnków ku-
chennych i patelni oraz pokrywek do nich, młynków ręcz-
nych do kawy, misek, mydelniczek i dozowników od my-
dła, naczyń do picia, otwieraczy do butelek, pojemników 
do użytku w gospodarstwie domowym, porcelany, szczotek, 
szklanych wyrobów malowanych, szklanych naczyń, ściere-
czek do czyszczenia, koszy i kubłów na śmieci, bielizny do-
mowej, bielizny pościelowej, firanek, kap na łóżka, pledów, 
koców, pokrowców i poszewek na poduszki, przykryć na łóż-
ka, ręczników tekstylnych, ściereczek kuchennych, tkanin, 
zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych oraz ofert sprzedaży powyższych artykułów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się 
z opisem oraz kupować te towary w szczególności: w skle-
pie, z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej, w systemie on-line, na stronie internetowej, 
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi pośred-
nictwa i doradztwo w powyższym zakresie.

(210) 485503 (220) 2018 04 30
(731) HOME INVEST INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) miloo home
(510), (511) 4 smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, 
paliwa i materiały oświetleniowe, mieszaniny pochłaniające 
kurz, 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże ku-
chenne i sztućce, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwa-
cji, przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwie-
rząt, 14 pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kamienie 
szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżute-
ria] do użytku osobistego, bibeloty z brązu, 16 dzieła sztuki 
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, 
jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów 
papierniczych lub do użytku domowego, materiały druko-
wane, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, papier i karton, torebki oraz artyku-
ły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze 
i ubrania dla zwierząt, imitacje skóry, materiał skórzany, obro-
bione lub półobrobione skóry, paski naramienne, 20 ozdoby 
z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, bambus, 
zasłony bambusowe, barki ruchome jako meble, baryłki nie-
metalowe, beczki niemetalowe, meble biurowe, biurka, bu-
fety ruchome jako meble, bursztyn, korki do butelek, drew-
niane opakowania do butelek, stojaki na butelki, corozo jako 
biały twardy materiał podobny do kości słoniowej, stojaki 
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na czasopisma, stojaki do wystawiania gazet, dekoracje prze-
stawne, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, figurki, statuetki dzieła sztuki, ozdoby i dekora-
cje z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posążki 
i posągi z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, 
fotele, gabloty meblowe, ruchome wózki barowe do poda-
wania herbaty, jaśki jako poduszki, kanapy, otomany, stojaki 
na kapelusze, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, 
komody, koral, korki, kosze niemetalowe, kosze z pokryw-
ką, wyroby koszykarskie, kość słoniowa, kredensy, kredensy 
kuchenne, krzesła, podpory pod książki, postumenty pod 
doniczki na kwiaty, kwietniki jako meble, leżaki, ławy, łóżka, 
konstrukcje drewniane łóżek, macica perłowa, stoliki pod 
maszyny do pisania, materace, materace sprężynowe do łó-
żek, meble, meble metalowe, półki meblowe, muszle, rękoje-
ści niemetalowe do noży, ramy do obrazów, skorupy ostryg, 
stojaki na parasole, parawany jako meble, pianka morska, 
plecionki ze słomy za wyjątkiem mat, podnóżki, taborety, 
poduszki, pościel oprócz bielizny pościelowej, pulpity, re-
gały meblowe, rotang, róg, serwantki, skrzynie niemetalo-
we, skrzynie z drewna lub tworzyw sztucznych, sofy, stoliki 
ruchome pod komputery, blaty stołów, stoły, szezlongi, to-
aletki meblowe, trzcina jako materiał do wyplatania, meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska 
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki, i spina-
cze i uchwyty do nich, niemetalowe, 21 donice oraz donicz-
ki na kwiaty, butelki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa 
domowego, przybory gospodarstwa domowego, przybory 
kuchenne, deski do krojenia i deski do prasowania, figurki 
porcelanowe, dzbanki, filiżanki, kubki, talerze, szklanki, fo-
remki do lodu i ciasteczek, garnki kuchenne i patelnie oraz 
pokrywki do nich, młynki ręczne do kawy, miski, mydelniczki 
i dozowniki od mydła, naczynia do picia, otwieracze do bu-
telek, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, 
porcelana, szklane wyroby malowane, szklane naczynia, ście-
reczki do czyszczenia, kosze i kubły na śmieci, przybory ko-
smetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i ar-
tykuły do sprzątania i czyszczenia, statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szkło nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa, 
przybory kuchenne i pojemniki, szczotki i artykuły szczotkar-
skie, konewki, kosze na kwiaty, miski na kwiaty, podstawki 
pod doniczki na kwiaty [spodki], wazony, spryskiwacze, rę-
kawice ogrodnicze, 24 materiały tekstylne do filtrowania, 
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna 
domowa, bielizna pościelowa, firanki, kapy na łóżka, pledy, 
koce, pokrowce i poszewki na poduszki, przykrycia na łóż-
ka, ręczniki tekstylne, ściereczki kuchenne, tkaniny, zasłony 
prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne 
artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, 
artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, 
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, 27 materiały do pokry-
wania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, 
pokrycia ścian i sufitów, 30 lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety, cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, 35 zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich: artykułów do dekoracji wnętrz, a w szczegól-
ności: ozdób z tworzyw sztucznych do artykułów spożyw-
czych, bambusa, zasłon bambusowych, barków ruchomych 
jako mebli, baryłek niemetalowych, beczek niemetalowych, 
mebli biurowych, biurek, bufetów ruchomych jako mebli, 
bursztynu, korków do butelek, drewnianych opakowań 
do butelek, stojaków na butelki, corozo jako białego twar-
dego materiału podobnego do kości słoniowej, stojaków 
na czasopisma, stojaków do wystawiania gazet, dekoracji 

przestawnych, dzieł sztuki z drewna, wosku, gipsu lub two-
rzyw sztucznych, figurek i statuetek z drewna, wosku, gipsu 
lub tworzyw sztucznych, posążków i posągów z drewna, 
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, foteli, gablot meblo-
wych, ruchomych wózków barowych do podawania herba-
ty, jaśków jako poduszek, kanap, otoman, stojaków na kape-
lusze, kaset drewnianych lub z tworzyw sztucznych, komód, 
koralu, korków, koszy niemetalowych, koszy z pokrywką, 
wyrobów koszykarskie, kości słoniowej, kredensów, kreden-
sów kuchennych, krzeseł, podpór pod książki, postumentów 
pod doniczki na kwiaty, kwietników jako mebli, leżaków, ław, 
łóżek, konstrukcji drewnianych łóżek, macic perłowych, stoli-
ków pod maszyny do pisania, materacy, materacy sprężyno-
wych do łóżek, mebli, mebli metalowych, półek meblowych, 
muszli, rękojeści niemetalowych do noży, ram do obrazów, 
skorup ostryg, stojaków na parasole, parawanów jako me-
bli, pianki morskiej, plecionek ze słomy za wyjątkiem mat, 
podnóżków, taboretów, poduszek, pościeli oprócz bielizny 
pościelowej, pulpitów, regałów meblowych, rotangu, rogu, 
serwantek, skrzyń niemetalowych, skrzyń z drewna lub two-
rzyw sztucznych, sof, stolików ruchomych pod komputery, 
blatów stołów, stołów, szezlongów, toaletek meblowych, 
trzciny jako materiału do wyplatania, donic oraz doniczek 
na kwiaty, butelek, wyrobów ceramicznych dla gospodar-
stwa domowego, przyborów gospodarstwa domowego, 
przyborów kuchennych, desek do krojenia i desek do praso-
wania, figurek porcelanowych, dzbanków, filiżanek, kubków, 
talerzy, szklanek, foremek do lodu i ciasteczek, garnków ku-
chennych i patelni oraz pokrywek do nich, młynków ręcz-
nych do kawy, misek, mydelniczek i dozowników od my-
dła, naczyń do picia, otwieraczy do butelek, pojemników 
do użytku w gospodarstwie domowym, porcelany, szczotek, 
szklanych wyrobów malowanych, szklanych naczyń, ściere-
czek do czyszczenia, koszy i kubłów na śmieci, bielizny do-
mowej, bielizny pościelowej, firanek, kap na łóżka, pledów, 
koców, pokrowców i poszewek na poduszki, przykryć na łóż-
ka, ręczników tekstylnych, ściereczek kuchennych, tkanin, 
zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych oraz ofert sprzedaży powyższych artykułów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się 
z opisem oraz kupować te towary w szczególności: w skle-
pie, z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej, w systemie on-line, na stronie internetowej, 
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi pośred-
nictwa i doradztwo w powyższym zakresie.

(210) 485508 (220) 2018 04 30
(731) POLSKA ŻEGLUGA MORSKA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PAŃSTWOWE, Szczecin
(540) Polsteam Szczecin
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketing, usługi za-
rządzania oraz administrowania w działalności handlowej, 
w tym zarządzanie hotelami, prace biurowe, ekspertyzy 
opłacalności w zakresie transportu, kompilacja informacji 
w komputerowych bazach danych, przetwarzanie danych, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, 
w tym pośrednictwo w handlu statkami na rzecz osób trze-
cich, rekrutacja załóg i obsadzanie statków załogami, orga-
nizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
prowadzenie sklepów wolnocłowych z następującymi to-
warami: owoce, ciasta, kawa, herbata, wyroby cukiernicze, 
napoje bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe, papiero-
sy, tytoń,kosmetyki, pozyskiwanie systematyzacja danych 
związanych z działalnością gospodarczą w komputerowych 
bazach danych, 36 agencje pośrednictwa w handlu nieru-
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chomościami, usługi finansowe, w tym usługi finansowe 
w zakresie kredytowania i udzielania pożyczek związanych 
z budową statków i ich eksploatacją oraz świadczeniem 
usług transportowych, działalność finansowa, administro-
wanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, za-
kup, sprzedaż i wynajem nieruchomości, usługi bankowe, 
zarządzanie nieruchomościami, ubezpieczenia, 37 nadzór 
techniczny nad budową i remontem statków, nadzór eks-
ploatacyjny statków, 39 transport, w tym w szczególności 
transport morski, transport rzeczny, transport barkami, trans-
port pasażerski, transport promowy, agencje podróży, biura 
turystyczne, czarterowanie transportu, dostarczanie towa-
rów, fracht, pośrednictwo frachtowe, holowanie, informacja 
o transporcie, usługi nawigacyjne, organizowanie podróży, 
pilotaż, wynajmowanie pojazdów, w tym wynajmowanie 
środków transportu wodnego, wynajmowanie garaży, po-
średnictwo transportowe, przewożenie ładunków, rezerwa-
cja miejsc podróżnym, pakowanie i składowa nie towarów, 
składowanie statków, spedycja, przechowywanie statków, 
wynajmowanie statków, organizowanie wycieczek morskich, 
przeładunek towarów w portach, obsługa statków w porcie 
i na redzie, 42 usługi inżynieryjne, projektowanie w zakresie 
okrętownictwa i hydrotechniki, projektowanie remontów 
statków, doradztwo w sprawach komputerowych, odzyski-
wanie danych komputerowych, 43 usługi gastronomiczne, 
w tym usługi barów, restauracji i kawiarni, usługi restauracji 
i barów samoobsługowych, usługi hoteli i moteli, organizo-
wanie i obsługa bankietów, przyjęć i zabaw.

(210) 485526 (220) 2018 04 30
(731) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Zelów
(540) evita simply

(531) 27.05.05, 27.05.25, 26.04.22
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielę-
gnacji twarzy, ciała, rąk, paznokci i włosów.

(210) 485527 (220) 2018 04 30
(731) PIĄTEK ŁUKASZ, Warszawa
(540) Rollowane
(510), (511) 30 lody/lody tajskie, gofry/bubble wafle.

(210) 485556 (220) 2018 04 30
(731) STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz

(540) shiuz
(510), (511) 5 sperma do sztucznego zapłodnienia, 31 zwie-
rzęta żywe, 44 usługi sztucznego zapłodnienia, hodowla 
zwierząt.

(210) 485557 (220) 2018 04 30
(731) BLUE LEMON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) KLUBOWE
(510), (511) 32 piwo.

(210) 485558 (220) 2018 04 30
(731) PCS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iwno
(540) PCS STAPLES
(510), (511) 6 metalowe gwoździe tapicerskie, metalowe 
materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące pół-
produktami, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z akce-
soriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami metalowymi, usługi importowo-eksportowe.

(210) 485561 (220) 2018 04 30
(731) KOLOROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) KOLOROWA
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, 16 papier i karton, 
fotografie, torby z tworzyw sztucznych do owijania i pako-
wania, 20 pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub 
transportu, 22 markizy z materiałów tekstylnych lub synte-
tycznych, 30 lody, wyroby cukiernicze i słodycze, 32 wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, 35 reklama, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje.

(210) 485564 (220) 2018 04 30
(731) TEDI DYSTRYBUCJA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Suwałki

(540) OLD BAREY
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 485565 (220) 2018 04 30
(731) PCS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iwno
(540) PCS GROUP
(510), (511) 6 metalowe gwoździe tapicerskie, metalowe 
materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące pół-
produktami, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z akce-
soriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami metalowymi, usługi importowo-eksportowe.

(210) 485589 (220) 2018 05 02
(731) MES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) MES

(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 komputerowe systemy do zbierania i analizy 
sygnałów z urządzeń medycznych, 10 spirometry, ergospiro-
metry, ergospirometry przenośne, rynomanometry, inhala-
tory automatyczne, pulsoksymetry, kapnografy, uniwersalne 
aparaty do badania w czasie snu, 37 uruchamianie, napra-
wa i serwis komputerowych systemów zbierania i analizy 
sygnałów z urządzeń medycznych, spirometrów, ergospiro-
metrów, ergospirometrów przenośnych, rinomanometrów, 
inhalatorów automatycznych, pulsoxymetrów, kapnografów, 
uniwersalnych aparatów do badania w czasie snu.

(210) 485603 (220) 2018 05 02
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 485628 (220) 2018 05 04
(731) KASPEREK MACIEJ DEMES-MACIEJ KASPEREK, Łódź
(540) CARTALO

(531) 01.15.11, 18.01.19, 27.05.01
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, do-
radztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja 
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, monitoring systemów kompu-
terowych przy użyciu dostępu zdalnego, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, projektowanie 
systemów komputerowych, przechowywanie danych elek-
tronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji 
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usłu-
gi informatyczne], tworzenie serwisów i sklepów interneto-
wych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich.

(210) 485644 (220) 2018 05 07
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SUPER ROLITO

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, mrożone jogurty i sorbety.

(210) 485664 (220) 2018 05 07
(731) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) BOOGIEMAN

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, odżywcze suplementy 
diety, białkowe suplementy diety, tabletki wspomagające 
odchudzanie, tabletki antyoksydacyjne, preparaty witamino-
we, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety 
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suple-
menty diety, 25 odzież, odzież sportowa, bluzy, bluzy spor-
towe, koszulki gimnastyczne, legginsy, T-shirty, 28 przyrządy 
stosowane w kulturystyce, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, 
35 usługi sprzedaży, w tym eksponowanie towarów pozwa-
lające nabywcy je oglądać i kupować w hurtowni i w spo-
sób detaliczny oraz w sklepie internetowym następujących 
produktów: białkowych suplementów diety, tabletek wspo-
magających odchudzanie, odżywczych suplementów diety, 
tabletek antyoksydacyjnych, preparatów witaminowych, su-
plementów diety zawierających białko, suplementów diety 
zawierających enzymy, suplementów diety zawierających 
glukozę, suplementów diety zawierających lecytynę, mi-
neralnych suplementów diety, odzieży, odzieży sportowej, 
bluz, bluz sportowych, koszulek gimnastycznych, legginsów, 
T-shirtów, przyrządów stosowanych w kulturystyce, przyrzą-
dów do ćwiczeń fizycznych.

(210) 485669 (220) 2018 05 07
(731) POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 

SPOŁEM W KATOWICACH, Katowice
(540) DOMOsfera

(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów, hur-
towni, stoisk handlowych, obejmujące sprzedaż: przyborów 
i artykułów gospodarstwa domowego, akcesoriów i przy-
borów kuchennych, przyrządów i wyposażenia do przygo-
towywania żywności, naczyń i pojemników do przecho-
wywania żywności, akcesoriów do gotowania i pieczenia, 
sztućców, noży kuchennych, wyrobów nożowniczych, na-
rzędzi do barbeque i grillowania, zastaw stołowych, na-
czyń do napojów, talerzy, półmisków, tac do serwowania, 
naczyń do przystawek, misek, naczyń, dzbanków, filiżanek 
i spodków, kubków, pucharków, kieliszków do jaj i szklanek 
do picia, mieszadełek do napojów i do koktajli, patyczków 
do koktajli, słomek do picia, wyrobów szklanych, porcelano-
wych i ceramicznych dla gospodarstwa domowego i dla de-
koracji, w tym rzeźb, figurek i ozdób, akcesoriów i przyborów 
łazienkowych, przyborów toaletowych, przyborów do mycia 
i masażu ciała, buteleczek, dozowników mydła, dozowników 
papieru toaletowego, etui na akcesoria kosmetyczne, gą-
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bek toaletowych i kosmetycznych, mydelniczek, tekstyliów 
kuchennych, torebek i artykułów do pakowania, wyrobów 
ogólnego przeznaczenia domowego z papieru, sprzętu i ar-
tykułów do sprzątania i czyszczenia, zarządzanie w zakresie 
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, orga-
nizowanie pokazów oraz kompleksowych stoisk wystawien-
niczych w celach handlowych i reklamowych, usługi w za-
kresie organizacji i zarządzania programami lojalnościowymi 
dla klientów, marketing, organizowanie promocji sprzedaży 
dla osób trzecich, przygotowywanie reklam na nośnikach 
zewnętrznych, przygotowywanie reklam prasowych oraz 
radiowo-telewizyjnych, usługi informacji handlowej o wyżej 
wymienionych towarach świadczone w formie elektronicz-
nej oraz promowanie sprzedaży w/w towarów za pośrednic-
twem strony internetowej.

(210) 485673 (220) 2018 05 07
(731) JURASZ MAŁGORZATA KRÓLOWA POKOJU, Kraków
(540) M Królowa Pokoju

(531) 01.15.09, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.12, 24.09.02, 24.09.03, 
24.09.14, 24.13.09, 24.13.24, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 16 czasopisma, periodyki, prospekty, książki, 
plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, 
naklejki, nalepki, artykuły papiernicze, materiały do naucza-
nia, 39 usługi w zakresie transportu ludzi i towarów, wyna-
jem taboru, organizacja przewozów, informacja o taryfach, 
rozkładach jazdy i sposobach transportu, usługi biura tury-
stycznego, organizowanie pielgrzymek, wycieczek, podróży, 
rezerwacja biletów komunikacyjnych w komunikacji lądowej, 
morskiej i powietrznej.

(210) 485674 (220) 2018 05 07
(731) VICTORIA DOM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Victoria Dom Holding
(510), (511) 35 doradztwo z zakresie zarządzania firmą, 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, 36 zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, 
działalność finansowa, usługi w zakresie nieruchomości, 
organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, pomoc 
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, udzielanie informacji 
związanych z wynajmem budynków, usługi doradcze w za-
kresie inwestycji i finansów.

(210) 485676 (220) 2018 05 07
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Elly intimate

(531) 26.03.02, 26.03.07, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane do celów higienicznych 
i kosmetycznych, kosmetyki, 5 artykuły higieny osobistej za-
warte w tej klasie, wkładki, podpaski, tampony higieniczne, 
pieluchy dla dorosłych, pieluchy dla niemowląt i dzieci, pie-
luchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchomajt-
ki dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchomajtki 
dziecięce, podpaski dla osób cierpiących na inkontynencję, 
wkładki higieniczne, podpaski higieniczne, jednorazowe 
podkłady do przewijania niemowląt i dzieci, 16 papiero-
we podkładki do zmiany pieluszek, papierowe chusteczki 
do wycierania, papier higieniczny, ściereczki z celulozy, pa-
pierowe chusteczki do mycia, 20 maty do przewijania nie-
mowląt wielokrotnego użytku, 25 bielizna chłonna na nie-
trzymanie moczu.

(210) 485677 (220) 2018 05 07
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Elly fresh

(531) 26.03.02, 26.03.07, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane do celów higienicznych 
i kosmetycznych, kosmetyki, 5 artykuły higieny osobistej, 
wkładki, podpaski, tampony higieniczne, pieluchy dla doro-
słych, pieluchy dla niemowląt i dzieci, pieluchy dla osób cier-
piących na inkontynencję, pieluchomajtki dla osób cierpią-
cych na inkontynencję, pieluchomajtki dziecięce, podpaski 
dla osób cierpiących na inkontynencję, wkładki higieniczne, 
podpaski higieniczne, jednorazowe podkłady do przewija-
nia niemowląt i dzieci, 16 papierowe podkładki do zmiany 
pieluszek, papierowe chusteczki do wycierania, papier higie-
niczny, ściereczki z celulozy, papierowe chusteczki do mycia, 
20 maty do przewijania niemowląt wielokrotnego użytku, 
25 bielizna chłonna na nietrzymanie moczu.

(210) 485678 (220) 2018 05 07
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) BE POWER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, wi-
taminy, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posił-
ków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy 
diety, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki dietetyczne, 
w tym w formie napojów, dodatki witaminowe i mineralne, 
preparaty witaminowe i mineralne, napoje witaminizowane 
i z dodatkami dietetycznymi, suplementy żywnościowe, ta-
bletki witaminowe, tabletki z kofeiną do celów leczniczych, 
żelki witaminowe, preparaty kofeinowe do celów leczni-
czych, 30 nielecznicze tabletki, których głównym składni-
kiem jest kofeina, 32 napoje bezalkoholowe, aromatyzowa-
ne napoje gazowane, napoje na bazie orzechów i soi, soki, 
wody, preparaty do produkcji napojów, napoje energety-
zujące, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości 
witamin.

(210) 485696 (220) 2018 05 07
(731) JSC TBILVINO, Tbilisi, GE
(540) SAPATIO
(510), (511) 33 wina stołowe, wina musujące, wina alkoholi-
zowane, wina deserowe, likiery, brandy, wódka.

(210) 485709 (220) 2018 05 08
(731) HRA ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) HRA

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 42 usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne 
dotyczące architektury, projektowanie budowlane, projek-
towanie dekoracji wnętrz, opracowywanie projektów tech-
nicznych, usługi inżynieryjne, projektowanie urbanistyczne.

(210) 485710 (220) 2018 05 08
(731) HRA ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) HRA

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne 
dotyczące architektury, projektowanie budowlane, projek-
towanie dekoracji wnętrz, opracowywanie projektów tech-
nicznych, usługi inżynieryjne, projektowanie urbanistyczne.

(210) 485716 (220) 2018 05 08
(731) HRA ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) HRA ARCHITEKCI

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne 
dotyczące architektury, projektowanie budowlane, projek-
towanie dekoracji wnętrz, opracowywanie projektów tech-
nicznych, usługi inżynieryjne, projektowanie urbanistyczne.

(210) 485731 (220) 2018 05 08
(731) HRA ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) HRA ARCHITEKCI

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne 
dotyczące architektury, projektowanie budowlane, projek-
towanie dekoracji wnętrz, opracowywanie projektów tech-
nicznych, usługi inżynieryjne, projektowanie urbanistyczne.

(210) 485766 (220) 2018 05 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA HEALTHY MINERALS
(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) 485774 (220) 2018 05 09
(731) PROGRAF SG GRZĘDZIELSKI, STRÓŻYŃSKI  

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) ANTARE
(510), (511) 9 neony reklamowe, ekrany fluorescencyjne, szyl-
dy świecące, elektroniczne szyldy cyfrowe, urządzenia audiowi-
zualne i fotograficzne, urządzenia do przechowywania danych, 
urządzenia mocujące do monitorów, instalacje laserowe, inne 
niż do celów medycznych, światła neonowe [znaki], lampy sy-
gnalizacyjne, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, 
mechaniczne podświetlane szyldy, 11 elektryczne urządzenia 
oświetlenia dekoracyjnego, elektryczne żarówki fluorescencyj-
ne, halogenowe architektoniczne instalacje oświetleniowe, in-
stalacje oświetleniowe, lampy do celów oświetleniowych, lam-
py elektryczne, lampy LED, lampy halogenowe, listwy świetlne, 
neonowe lampy oświetleniowe, osprzęt do oświetlenia, oświe-
tlenie dekoracyjne, oświetlenie elektryczne, światła do instalacji 
na zewnątrz, świetlówki, urządzenia i instalacje oświetleniowe, 
16 reklamowe szyldy papierowe, szyldy z papieru lub z kartonu, 
szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, afisze, plakaty, bane-
ry wystawowe z papieru, broszury, druki handlowe, drukowane 
materiały promocyjne, nadruki, reklamowe znaki z tektury, rekla-
my drukowane, tablice reklamowe z tektury, ulotki, wizytówki, 
20  stoiska wystawowe, witryny wystawowe, szyldy z drewna 
lub tworzyw sztucznych, balony reklamowe, cenniki w punk-
tach sprzedaży wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych, 
dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania 
na szafkach wystawowych, gabloty wystawiennicze, kartonowe 
stojaki do ekspozycji towarów, lady do celów prezentacji, litery 
[inne niż czcionki drukarskie i modelowe] wykonane głównie 
z tworzyw sztucznych, meble do celów wystawowych, meble 
do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży, niemetalowe 
stoiska wystawowe, reklamowe tablice wystawowe, składane 
ekrany wystawowe, standy wystawowe, stojaki wystawowe, 
tablice reklamowe, 40 produkcja rzemieślnicza na zamówienie 
i montowanie wykonanych elementów, usługi drukowania, 
drukowanie 3D, drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz 
logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i rekla-
mowych, grawerowanie form, grawerowanie pieczątek, wyrób 
produktów na zamówienie, wytłaczanie znaków, usługi druki 
na tkaninach, przetwarzanie przeźroczy i druków, usługi wy-
kańczania druków, 42 usługi graficzne, doradztwo projektowe, 
doradztwo w zakresie opracowywania produktów, doradztwo 
w zakresie projektowania opakowań, grafika artystyczna, pro-
jektowanie druków, projektowanie graficzne, projektowanie 
opakowań, usługi projektowe w zakresie wystaw sklepowych.

(210) 485821 (220) 2018 05 10
(731) E. & J. Gallo Winery, Modesto, US
(540) PAPILLON

(531) 02.09.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 485826 (220) 2018 05 10
(731) ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ ERGOM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(540) APAREL
(510), (511) 6 obudowy metalowe, 9 aparatura i urządzenia 
do przewodzenia energii elektrycznej, elektryczna aparatura 
łączeniowa, elektryczne pulpity sterownicze, obudowy przy-
rządów elektrycznych, obudowy urządzeń elektrycznych, 
szafy i tablice rozdzielcze, złączki do przewodów elektrycz-
nych, 17 elastyczne rury do celów izolacyjnych, izolatory.

(210) 485836 (220) 2018 05 11
(731) TEROPLAN SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim
(540) hoper

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, nagrane, 
35 usługi agencji informacji handlowej, usługi informacji 
o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych, systematyzacja danych w kompu-
terowych 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 po-
dróżnych, usługi osób towarzyszących podróżnym, rezerwa-
cja podróży, rezerwacja transportu, usługi transportowe, infor-
macja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja 
transportu, transport pasażerski, zwiedzanie turystyczne.

(210) 485837 (220) 2018 05 11
(731) EURO-TRADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) MONVELO
(510), (511) 12 rowery dziecięce, rowerki biegowe [pojazdy], 
rowerki biegowe dziecięce.

(210) 485854 (220) 2018 05 11
(731) SOZAŃSKA KAROLINA I. K.S. CONSULTING II HOLISTIC 

CARE MEDICAL CLINIC, Gdynia
(540) Holistic Care MEDICAL CLINIC
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(531) 24.17.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne dla ludzi, produkty 
medyczne, produkty do pielęgnacji twarzy i ciała, prepara-
ty lecznicze do kąpieli, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, lecznicze kremy ochronne, suplementy die-
ty, preparaty sanitarne do celów medycznych, preparaty 
antyseptyczne, instrumenty do celów farmaceutycznych, 
41 edukacja i szkolenia w dziedzinie ochrony zdrowia i urody, 
publikacje książek, periodyków w obszarze tematów ochro-
ny zdrowia i urody, publikacja tekstów innych niż reklamowe, 
publikacje on-line książek i periodyków w obszarze ochrony 
zdrowia i urody, organizowanie i prowadzenie konferencji 
i szkoleń, seminariów, kongresów w obszarze ochrony zdro-
wia i urody, organizowanie i prowadzenie wystaw kultural-
nych i edukacyjnych w obszarze ochrony zdrowia i urody, 
produkcja programów telewizyjnych i radiowych, 44 usługi 
medyczne, usługi medycyny estetycznej, usług kosmetycz-
ne, informacja w obszarze ochrony zdrowia urody, aroma-
terapia, doradztwo w zakresie dietetyki odżywiania, opieka 
zdrowotna związana z hydroterapią, opieka zdrowotna w za-
kresie masaży terapeutycznych, profesjonalne doradztwo 
w zakresie ochrony zdrowia, udzielanie informacji z zakresu 
ochrony zdrowia przez telefon, telemedycyna usługi klinik 
medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usłu-
gi kuracji uzdrowiskowych, usługi mikrodermabrazji. usługi 
w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, zabiegi tera-
peutyczne dla ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, usługi 
w zakresie akupunktury, usługi w zakresie Reiki, usługi w za-
kresie hydroterapii, usługi w zakresie leczenia uzależnień, 
usługi w zakresie odchudzania, usługi drenażu limfatycz-
nego, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi 
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, opieka zdrowotna 
związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z ho-
meopatią, opieka zdrowotna związana z naturopatią, opraco-
wywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, 
ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, masaż, leczenie 
alergii, usługi dentystyczne, badania w zakresie diagnozy 
stanu zdrowia, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, 
fizjoterapia.

(210) 485862 (220) 2018 05 11
(731) PRUSZYŃSKI HENRYK HANBUD, Bielsk Podlaski
(540) TANIE BLACHY TANIE-BLACHY.PL

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 blachy trapezowe, metalowe pokrycia dacho-
we, blachodachówki, blachodachówki modułowe, blacha 
płaska, sztachety metalowe, panelowe metalowe, metalo-
we grzbiety dachu, akcesoria dachowe metalowe, dachowe 
rynny metalowe, metalowe naroża dachu, zaczepy do me-
talowych płytek dachowych, metalowe barierki ochron-
ne, szalówka metalowa, bramy metalowe, metalowe płyty 
dla budownictwa, kątowniki stalowe, klamry, konstrukcje 
metalowe, metalowe ogrodzenia, ogrodzenia budowlane 
przenośne, ogrodzenia posesyjne metalowe, ogrodzenia 
żaluzjowe, metalowe panele konstrukcyjne, metalowe płyty 
konstrukcyjne, metalowe profile konstrukcyjne, metalowe 
profile do suchej zabudowy, okna dachowe, metalowe pręty 
ogrodzeniowe, słupy metalowe jako elementy konstrukcyj-
ne, metalowe sztachety, ogrodzenia panelowe, metalowe 
akcesoria dekarskie, panele dachowe na rąbek, metalowe 
ogrodzenia budowlane, wkręty dachowe, 35 usługi w za-

kresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, interne-
towej, wysyłkowej oraz bezpośredniej pokryć dachowych, 
akcesoriów do wykończenia i zabezpieczania dachów, bill-
boardów reklamowych, konstrukcji metalowych i ich części, 
ogrodzeń metalowych, paneli metalowych, plastikowych 
rynien dachowych, folii paroizolacyjnej, gąsiorów, membran 
dachowych, warstwowych płyt ściennych, warstwowych 
płyt dachowych, - usługi w zakresie organizacji pokazów 
handlowych, wystaw handlowych i reklamowych oraz pro-
mocji sprzedaży pokryć dachowych, akcesoriów do wykoń-
czenia i zabezpieczania dachów, billboardów reklamowych, 
konstrukcji metalowych i ich części, ogrodzeń metalowych, 
paneli żaluzjowych metalowych, plastikowych rynien dacho-
wych, folii paroizolacyjnej, gąsiorów, membran dachowych, 
warstwowych płyt ściennych, warstwowych płyt dacho-
wych, organizowanie sprzedaży pokryć dachowych, akceso-
riów do wykończenia i zabezpieczania dachów, billboardów 
reklamowych, konstrukcji metalowych i ich części, ogrodzeń 
metalowych, paneli metalowych, plastikowych rynien da-
chowych, folii paroizolacyjnej, gąsiorów, membran dacho-
wych, warstwowych płyt ściennych, warstwowych płyt da-
chowych, w trybie aukcji i przetargów publicznych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu pokryć 
dachowych, akcesoriów do wykończenia i zabezpieczania 
dachów, billboardów reklamowych, konstrukcji metalowych 
i ich części, ogrodzeń metalowych, paneli metalowych, pla-
stikowych rynien dachowych, folii paroizolacyjnej, gąsiorów, 
membran dachowych, warstwowych płyt ściennych, war-
stwowych płyt dachowych, 37 usługi dekarsko - blacharskie, 
wykonywanie pokryć dachowych, wykonywanie ogrodzeń, 
obróbki blacharskie, 40 obróbka mechaniczna elementów 
metalowych, obróbka metali, obróbka blach: wykrawanie, 
wyginanie, cięcie, gięcie, zaginanie, zgrzewanie, spawanie, 
lutowanie, trapezowanie, foliowanie blach, zabezpieczanie 
(olejenie) blach ocynkowanych.

(210) 485864 (220) 2018 05 11
(731) GÓRSKI MACIEJ, Warszawa
(540) HIGHLANDER Team

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], kultura 
fizyczna, organizowanie i prowadzenie seminariów, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów 
sportowych, usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [rozrywka], wyższe uczelnie [edukacja], usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], 45 doradztwo w zakresie 
bezpieczeństwa fizycznego, kontrola bezpieczeństwa ba-
gażu, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, monitoring 
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona 
osobista, usługi detektywistyczne, usługi w zakresie ochrony.

(210) 485871 (220) 2018 05 11
(731) Electronic Arts Inc., Redwood City, US
(540) EA
(510), (511) 9 oprogramowanie gier komputerowych, opro-
gramowanie gier komputerowych do pobierania, oprogra-
mowanie gier komputerowych do pobierania za pośred-
nictwem urządzeń bezprzewodowych, software aplikacji 
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komputerowych dla telefonów mobilnych, oprogramowa-
nie gier komputerowych i oprogramowanie rozrywkowe, 
mianowicie pliki graficzne i pliki z muzyką cyfrową do uży-
wania na lub z telefonami mobilnymi i komórkowymi, zarów-
no ręcznymi jak i wolnostojącymi oraz innymi urządzeniami 
bezprzewodowymi, 41 usługi rozrywkowe, mianowicie udo-
stępnianie on-linie gier komputerowych, usługi rozrywkowe, 
mianowicie udzielanie informacji przez Internet na temat 
elektronicznych gier komputerowych, usługi rozrywkowe, 
mianowicie dostarczanie gier komputerowych dostępnych 
i granych za pośrednictwem telefonów mobilnych i komór-
kowych oraz innych urządzeń bezprzewodowych.

(210) 485879 (220) 2018 05 11
(731) PRUSZYŃSKI HENRYK HANBUD, Bielsk Podlaski
(540) HANBUD WWW.HANBUD-DACHY.PL

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 blachy trapezowe, metalowe pokrycia dacho-
we, blachodachówki, blachodachówki modułowe, blacha 
płaska, sztachety metalowe, ogrodzenia panelowe meta-
lowe, metalowe grzbiety dachu, akcesoria dachowe meta-
lowe, dachowe rynny metalowe, metalowe naroża dachu, 
zaczepy do metalowych płytek dachowych, metalowe ba-
rierki ochronne, szalówka metalowa, bramy metalowe, me-
talowe płyty dla budownictwa, kątowniki stalowe, klamry, 
konstrukcje metalowe, metalowe ogrodzenia, przenośne 
metalowe ogrodzenia budowlane, ogrodzenia posesyjne 
metalowe, ogrodzenia żaluzjowe, metalowe panele kon-
strukcyjne, metalowe płyty konstrukcyjne, metalowe profile 
konstrukcyjne, metalowe profile do suchej zabudowy, okna 
dachowe, metalowe pręty ogrodzeniowe, słupy metalowe 
jako elementy konstrukcyjne, metalowe sztachety, ogrodze-
nia panelowe, akcesoria dekarskie, panele dachowe na rą-
bek, metalowe ogrodzenia budowlane, wkręty dachowe, 
35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, deta-
licznej, internetowej, wysyłkowej oraz bezpośredniej pokryć 
dachowych, akcesoriów do wykończenia i zabezpieczania 
dachów, billboardów reklamowych, konstrukcji metalowych 
i ich części, ogrodzeń metalowych, paneli metalowych, 
ogrodzeń metalowych, paneli metalowych, plastikowych 
rynien dachowych, folii paroizolacyjnej, gąsiorów, membran 
dachowych, warstwowych płyt ściennych, warstwowych 
płyt dachowych, usługi w zakresie organizacji pokazów han-
dlowych, wystaw handlowych i reklamowych oraz promocji 
sprzedaży pokryć dachowych, akcesoriów do wykończenia 
i zabezpieczania dachów, billboardów reklamowych, kon-
strukcji metalowych i ich części, ogrodzeń metalowych, pa-
neli żaluzjowych metalowych, ogrodzeń metalowych, paneli 
metalowych, plastikowych rynien dachowych, folii paroizo-
lacyjnej, gąsiorów, membran dachowych, warstwowych płyt 
ściennych, warstwowych płyt dachowych, organizowanie 
sprzedaży pokryć dachowych, akcesoriów do wykończenia 
i zabezpieczania dachów, billboardów reklamowych, kon-
strukcji metalowych i ich części, ogrodzeń metalowych, pa-
neli metalowych, w trybie aukcji i przetargów publicznych, 
ogrodzeń metalowych, paneli metalowych, plastikowych 
rynien dachowych, folii paroizolacyjnej, gąsiorów, membran 

dachowych, warstwowych płyt ściennych, warstwowych 
płyt dachowych, reklama za pośrednictwem sieci kompute-
rowej i Internetu pokryć dachowych, akcesoriów do wykoń-
czenia i zabezpieczania dachów, billboardów reklamowych, 
konstrukcji metalowych i ich części, ogrodzeń metalowych, 
paneli metalowych, ogrodzeń metalowych, paneli metalo-
wych, plastikowych rynien dachowych, folii paroizolacyjnej, 
gąsiorów, membran dachowych, warstwowych płyt ścien-
nych, warstwowych płyt dachowych, 37  usługi dekarsko 
- blacharskie, wykonywanie pokryć dachowych, wykonywa-
nie ogrodzeń, obróbki blacharskie, 40 obróbka mechanicz-
na elementów metalowych, obróbka metali, obróbka blach: 
wykrawanie, wyginanie, cięcie, gięcie, zaginanie, zgrzewanie, 
spawanie, lutowanie, trapezowanie, foliowanie blach, zabez-
pieczanie (olejenie) blach ocynkowanych.

(210) 485884 (220) 2018 05 11
(731) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze
(540) ichpw INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA 

... my przekraczamy standardy!

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 4 biopaliwa, dodatki niechemiczne do paliwa, 
paliwa i materiały oświetleniowe, paliwa, paliwo, preparaty 
wspomagające spalanie paliw kopalnych, smary, przemysło-
we tłuszcze, woski i płyny, techniczne oleje, węgiel, 7 filtry 
[części maszyn lub silników], filtry do gazów [maszyny], filtry 
paliwa, kompresory gazowe, kotły maszynowe [parowe], ko-
tły parowe [części maszyn], kotły parowe do produkcji pary 
[części maszyn], kotły parowe do wytwarzania prądu, inne 
niż przeznaczone do pojazdów lądowych, ładowarki pieców, 
maszyny do rafinacji ropy naftowej, maszyny wykorzystują-
ce sprężone powietrze, palniki spawalnicze, podgrzewacze 
wody [części maszyn], pompy, kompresory i wentylatory, 
rozruszniki do pomp, silniki do maszyn, silniki do sprężarek, 
silniki hydrauliczne, silnikowe pompy paliwowe, spawarki 
i lutownice, sprężarki, termiczne palniki [maszyny], wirówki, 
9 czujniki i detektory, detektory gazów spalinowych, detek-
tory dwutlenku węgla, detektory ciepła, detektory drgań, 
elektroniczne jednostki sterujące, fotowoltaiczne urządzenia 
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii sło-
necznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, komputerowe 
oprogramowanie użytkowe, kontrolery (regulatory), mierni-
ki, monitorujące urządzenia [elektryczne], oprogramowanie 
bioinformatyczne, oprogramowanie do inżynierii chemicz-
nej, piece do użytku laboratoryjnego, piece do doświadczeń 
laboratoryjnych, piece do suszenia do użytku laboratoryjne-
go, piece do użytku w eksperymentach, piece grzewcze spe-
cjalnie przystosowane do eksperymentów laboratoryjnych, 
przyrządy chromatograficzne do użytku naukowego lub la-
boratoryjnego, przyrządy do badania materiałów, przyrządy 
laboratoryjne, inne niż do użytku medycznego, przyrządy 
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kon-
trolery, publikacje elektroniczne, regulatory elektroniczne, 
regulatory energii, regulatory temperatury, regulatory ter-
miczne, regulatory termostatyczne, rejestratory elektrycz-
ne, skanery biometryczne, skanery podczerwieni, sonary, 
transformatory, urządzenia do monitorowania, urządzenia 
do testowania i kontroli jakości, urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia naukowe 
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 
11 aparatura do podgrzewania powietrza, aparatura grzew-
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cza do pieców, aparatura grzewcza na energię słoneczną, 
armatury grzewcze, automatyczne instalacje do transpor-
tu popiołu, bojlery przemysłowe, dysze regulujące [części 
pieców], elementy grzewcze, filtry do gazów [domowe lub 
przemysłowe instalacje], filtry do instalacji przemysłowych, 
filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry do oczyszczania ga-
zów [części domowych lub przemysłowych instalacji], filtry 
do wody do użytku przemysłowego, filtry powietrza do in-
stalacji przemysłowych, filtry powietrza do celów przemysło-
wych, gazowe piece kombinowane do użytku przy produk-
cji stali, gazowe piece nagrzewcze, gazowe podgrzewacze 
wody, generatory pary, grzejniki przemysłowe, instalacje 
chłodnicze, instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje 
do oczyszczania gazu, instalacje do oczyszczania oleju, in-
stalacje do oczyszczania wody, instalacje do ogrzewania 
wodnego, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do su-
szenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, in-
stalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatnia-
nia powietrza, instalacje i urządzenia grzewcze, kotły, kotły 
do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, 
kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły grzewcze, kotły 
jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły paleni-
skowe, kotły parowe do wytwarzania pary [inne niż części 
maszyn], kotły parowe, inne niż części maszyn, oczyszczacze 
powietrza, palniki, bojlery i podgrzewacze, piece do odzyski-
wania gazu, piece do odzyskiwania metali, piece do obróbki 
cieplnej, piece do ogrzewania powietrza, piece do ogrze-
wania centralnego, piece do spalania, piece do spopielania, 
piece do stosowania w przemyśle elektronicznym, piece 
do topienia [do celów przemysłowych], piece elektryczne, 
piece dyfuzyjne do celów przemysłowych, piece do zwę-
glania [do celów przemysłowych], piece do użytku prze-
mysłowego, piece elektryczne [do celów przemysłowych], 
piece grzewcze do celów przemysłowych, piece grzewcze, 
piece nagrzewcze, piece na paliwa stałe, piece obrotowe 
[do celów przemysłowych], piece odlewnicze, piece opalane 
gazem, piece przemysłowe, piece przeznaczone do użyt-
ku w przemyśle chemicznym i szklarskim, piece słonecz-
ne, piece [urządzenia grzewcze], piece wgłębne [do celów 
przemysłowych], piece wytwarzające gaz [do celów prze-
mysłowych], piekarniki i piece przemysłowe (nie do żywno-
ści i napojów), przemysłowe piece, przemysłowe instalacje 
chłodnicze, przemysłowe instalacje do suszenia, przemysło-
we instalacje grzewcze, przemysłowe urządzenia do oczysz-
czania powietrza, przemysłowe urządzenia grzewcze, prze-
wody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, rury 
do kotłów grzewczych, sterylizatory, urządzenia do chro-
matografii gazowej do celów przemysłowych, urządzenia 
do chromatografii cieczowej do użytku przemysłowego, 
urządzenia do destylacji do celów przemysłowych, urzą-
dzenia do obróbki chemicznej, urządzenia do oczyszczania 
gazu, wielkie piece, zespoły pieców, 19 asfalt, smoła i bitumy, 
szkło budowlane, szkło izolacyjne, szkło warstwowe, 21 szkło 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, 
41 kursy szkoleniowe, organizowanie seminariów, publika-
cja broszur, publikacja czasopism, publikacja i redagowanie 
książek, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja 
prac naukowych, publikowanie czasopism, publikowanie 
książek, publikowanie podręczników, seminaria, szkolenia 
dla dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkolenia przemysło-
we, udostępnianie publikacji on-line, usługi edukacyjne i in-
struktażowe, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi 
wydawnicze), 42 usługi naukowe i technologiczne, analiza 
laboratoryjna w dziedzinie chemii, analiza naukowa, bada-
nia biochemiczne, badania chemiczne, badania chemicz-
no-technologiczne, badania biotechnologiczne dotyczące 

przemysłu, badania i analizy naukowe, badania laboratoryj-
ne, badania inżynieryjne, badania materiałowe, badania na-
ukowe, badania techniczne, certyfikacja [kontrola jakości], 
doradztwo technologiczne, inżynieria chemiczna, inżynieria 
mechaniczna, inżynieria techniczna, laboratoria badawcze, 
laboratoria chemiczne, usługi świadczone przez laborato-
ria naukowe, opracowywanie podręczników technicznych, 
opracowywanie procesów przemysłowych, opracowywanie 
produktów, projektowanie techniczne, prowadzenie badań 
inżynierskich, prowadzenie badań naukowych, prowadzenie 
badań [technicznych], sporządzanie raportów naukowych, 
sporządzanie raportów technologicznych, sporządzanie ra-
portów technicznych, usługi badawczo-rozwojowe.

(210) 486009 (220) 2018 05 16
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) CRAZY BALL
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki do zabawy, 
zabawki, gry i przedmioty do zabawy.

(210) 486032 (220) 2018 05 17
(731) ALERABAT.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) alerabat.com NIEZBĘDNY ELEMENT ZAKUPÓW

(531) 21.01.14, 26.01.01, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, udzielanie 
informacji handlowych,   usługi reklamowe, w tym rekla-
ma on-line w sieci komputerowej,   dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,   
promowanie towarów i usług innych podmiotów za po-
średnictwem programów kart rabatowych, promocyjne 
usługi handlowe,   usługi programów lojalnościowych, mo-
tywacyjnych i promocyjnych, skomputeryzowana promocja 
działalności gospodarczej, promowanie towarów i usług 
osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług 
sponsorów z programami promocyjnymi,  analiza danych 
biznesowych, usługi w zakresie informacji handlowych 
dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz 
danych, aktualizowanie informacji reklamowych w kompu-
terowej bazie danych, 38 usługi w zakresie prowadzenia por-
tali internetowych,   usługi w zakresie zbierania i przesyłania 
aktualności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów 
i Internetu, elektroniczny serwis informacji typu on-line pole-
gający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnia-
niu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania 
i przekazywania wiadomości,  usługi w zakresie zapewnienia 
dostępu do informacji i komunikacji w trybie on-line, komu-
nikacja za pośrednictwem blogów on-line.

(210) 486046 (220) 2018 05 17
(731) PLUTA ARTUR, Sobianowice
(540) LANGLY
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i nauczanie w zakresie na-
uki języków obcych i uczenia się, w tym nauczanie korespon-
dencyjne, udostępnianie w trybie on-line nieprzesyłalnych 
publikacji elektronicznych, publikacja materiałów edukacyj-
nych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w Internecie, usługi tłumaczenia tekstów.
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(210) 486047 (220) 2018 05 17
(731) POLSKA IZBA MOTORYZACJI, Warszawa
(540) PIM

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04
(510), (511) 16 afisze, plakaty, atlasy, biuletyny informacyjne, 
blankiety, czasopisma (periodyki), broszury, gazety, kalenda-
rze, karty indeksowe, książki, publikacje drukowane, ulotki, 
35 administrowanie programami lojalności konsumenta, ak-
tualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, badania biznesowe, badania rynkowe, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, 
marketing ukierunkowany, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, projekto-
wanie materiałów reklamowych, opiniowanie zagadnień 
motoryzacyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 
usługi badania rynku, 41 organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, organizowanie konkursów, organizowanie wy-
staw w celach edukacyjnych.

(210) 486054 (220) 2018 05 17
(731) ZALEWSKA HANNA TKANSTYL, Łuków
(540) TKANSTYL
(510), (511) 23 przędza i nici: nici elastyczne, nici dziewiar-
skie, nici krzemionkowe, nici szewskie, nici syntetyczne, 
nici skręcane, nici woskowane, uprzędzone nici, pasmante-
ria [nici], nici kauczukowe, nici bawełniane, nici do haftu, 
nici z konopi, nici do szycia, nici z jedwabiu, nici do cero-
wania, włókna tekstylne [nici], wełniane (nici, przędza -), 
juta (nici, przędza z -), nici z włókna kokosowego, nici 
z włókna szklanego, nici ze sztucznego jedwabiu, lniane 
nici i przędza, nici, przędza z lnu, nici metalowe do haftu, 
24 tkaniny: adamaszek, aksamit, bielizna osobista (materia-
ły na -), bielizna wzorzysta, bilardowe (sukna -), brokat, bro-
katy, bukram [płótno klejone], ceraty, domowe tkaniny 
w kuponach, drogiet [tkaniny], drukowane tkaniny perka-
lowe, drukowane tkaniny w belach, dymka, dżersej [mate-
riał], dziane materiały oczkowe, dzianina, dzianiny elastycz-
ne na bieliznę dla pań, dzianiny elastyczne na górne części 
garderoby damskiej, dzianiny elastyczne na odzież sporto-
wą, dzianiny elastyczne na stroje gimnastyczne, dzianiny 
z przędzy bawełnianej, dzianiny z przędzy jedwabnej, dzia-
niny z przędzy wełnianej, dzianiny z przędzy z włókna che-
micznego wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstyl-
nych, pokrowce i narzuty na meble, dopasowane pokrowce 
na deski toaletowe [z tkanin lub substytutów tkanin], do-
pasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, materia-
ły tkane do mebli, narzuty ochronne na meble z materia-
łów tekstylnych, narzuty ochronne na meble ogrodowe, 

ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, opar-
cia krzeseł [artykuły tekstylne], osłony w formie baldachi-
mów, osłony z materiału na ubikacje, pokrowce do mebli 
z tworzyw sztucznych, pokrowce na deski klozetowe z tek-
styliów, pokrowce na deski klozetowe, pokrowce na fotele 
sako, pokrowce na kanapy, pokrowce na krzesła, pokrowce 
na meble z tkanin niewyprofilowane, pokrowce z tkaniny 
na deski toaletowe, pokrycia mebli z tkanin i tworzyw 
sztucznych (niedopasowane), pokrycia mebli z tworzyw 
sztucznych, pokrycia na meble (nieprofilowane), pokrycia 
na meble z tkanin, pokrycia tekstylne i z tworzyw sztucz-
nych na meble (nieuformowane), tekstylne pokrowce 
ochronne na meble, wymienne pokrowce ochronne 
na siedzenia mebli [narzuty], zasłony: draperia, draperie, 
draperie w postaci zasłon, draperie w postaci zasłon wyko-
nanych z materiałów tekstylnych, falbany falbany z tkanin 
[obramowanie zasłon], firanki koronkowe, gotowe zasłony 
tekstylne, gotowe zasłony z tworzyw sztucznych, kotary 
na drzwi [zasłony], lambrekiny, lambrekiny [draperie tek-
stylne], lambrekiny [zasłony], małe zasłony wykonane 
z materiałów tekstylnych, materiały tekstylne do użytku 
jako zasłony do okien, ognioodporne tekstylne zasłony 
prysznicowe, osłony na okna, paski do związywania zasłon 
z materiałów tekstylnych, pętelki (oczka) do zasłon z mate-
riałów tekstylnych, plisowane żaluzje przeciwsłoneczne, 
podszewki do zasłon, produkty do zakrywania okien wy-
konane z materiałów tekstylnych, tekstylia w postaci akce-
soriów okiennych, tekstylne obramowania zasłon, tekstyl-
ne uchwyty do zasłon lub pasy do związywania zasłon, 
etykiety z materiału tekstylnego, chorągiewki tekstylne 
do użytku przy nakryciach stołu, etykiety tekstylne 
do oznaczania bielizny, etykiety tekstylne do oznaczania 
odzieży, etykiety tekstylne na kody kreskowe, etykiety tek-
stylne opisujące odzież, etykiety tekstylne opisujące bieli-
znę, materiały przylepne w formie naklejek [tkanina], metki 
materiałowe do naprasowania, metki tekstylne do docze-
piania do bielizny, metki z tkanin przyczepiane do odzieży, 
plakietki z tkanin, przylepne etykiety tekstylne, samoprzy-
lepne metki tekstylne, tekstylne etykiety drukowane, 
znaczniki [metki] z tkaniny do materiałów tekstylnych wy-
roby tekstylne do wieszania na ścianach, dekoracje ścien-
ne z tkanin, dekoracyjne tkaniny ścienne [z materiałów 
tekstylnych], dekoracyjne tkaniny ścienne z materiałów 
tekstylnych robione ręcznie, obicia ścienne z materiałów 
tekstylnych, paski wykończeniowe [bordery] (ścienne tka-
niny dekoracyjne), płytki ścienne z materiałów tekstylnych, 
pokrycia wyściełane [wiszące tkaniny dekoracyjne] na ścia-
ny, ratyna [tekstylne obicia ścienne], tkaniny ścienne, wi-
szące dekoracje ścienne z jedwabiu, bielizna stołowa i po-
ścielowa, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, 
bielizna kuchenna, bielizna pościelowa i stołowa, bielizna 
stołowa, bielizna stołowa niepapierowa, bielizna stołowa 
tekstylna, bielizna stołowa z materiałów tekstylnych, bież-
niki stołowe, bieżniki stołowe niepapierowe, bieżniki stoło-
we tekstylne, bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, 
bieżniki stołowe z tworzyw sztucznych, bieżniki [tekstylne] 
na blaty stołowe, ceraty [obrusy], chorągiewki tekstylne 
do użytku przy nakryciach stołu, dekoracyjne tekstylne 
serwety na stół, frotte, jednorazowe obrusy tekstylne, ko-
ronkowe maty stołowe nie z papieru, materiał ręcznikowy, 
materiały ręcznikowe [tekstylne], maty lniane, maty stoło-
we (nie z papieru), nieduże artykuły tekstylne [bielizna sto-
łowa], obrusy, obrusy niepapierowe bielizna pościelowa 
i koce, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, baldachi-
my (bielizna pościelowa), baldachimy do łóżek, baldachi-
my nad łóżeczka dziecięce, baldachimy [osłony na łóżka], 
bielizna frotowa, bielizna pościelowa dla niemowląt, bieli-
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zna pościelowa i stołowa, bielizna pościelowa z papieru, 
bielizna pościelowa z tekstylnych materiałów nietkanych, 
dopasowane pokrowce na materace, jednorazowa pościel 
tekstylna, jedwabne koce na łóżka, kapy na łóżka, kapy 
na łóżka z bawełny, kapy na łóżka ze sztucznych włókien, 
koce dla niemowląt, koce dla zwierząt domowych, koce 
do łóżeczek dziecięcych, koce do użytku na wolnym po-
wietrzu, koce jedwabne, koce na kanapę, koce [podkłady] 
na materace , koce wełniane, kocyki dla niemowląt [rożki], 
tekstylne artykuły kąpielowe, bielizna domowa, w tym 
ręczniki do twarzy, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzie-
ży, duże ręczniki, duże ręczniki kąpielowe, flanela sanitarna, 
frotte, japońskie ręczniki bawełniane (tenugui), jednorazo-
we myjki, kołdry frotte, kołdry [poszwy], materiał ręczniko-
wy, materiały ręcznikowe [tekstylne] przystosowane 
do dozowników, materiały ręcznikowe [tekstylne], myjki 
do twarzy, myjki do twarzy tekstylne, myjki do twarzy 
w postaci rękawiczek, myjki do twarzy z tkaniny frotté, na-
rzuty frotte, poszewki na kołdry, prześcieradła kąpielowe, 
prześcieradła kąpielowe (ręczniki), ręczniki, ręczniki dla 
dzieci, ręczniki do rąk, ręczniki do rąk wykonane z materia-
łów tekstylnych, materiały tekstylne do filtrowania, arkusze 
płótna żaglowego do osłon, moskitiery zaprawiane insek-
tycydami, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia 
i ozdobne artykuły tekstylne, agrafki, agrafki do nabierania 
oczek do użytku przy robieniu na drutach, aplikacje [pa-
smanteria], aplikacje z tkanin [pasmanteria], artykuły pa-
smanteryjne z wyjątkiem nici, bielizna (cyfry do znakowa-
nia -), bielizna (litery do znakowania -), błyskawiczne zamki, 
broszki [dodatki do ubrań] cekiny, cekiny do ozdabiania, 
nie z metali szlachetnych, cekiny do ubrań, cekiny mikowe, 
chwosty, chwosty [pasmanteria], ćwieki do odzieży, cyfry 
do znakowania bielizny, czółenka do wykonywania frywo-
litek, czółenka do wyrobu sieci rybackich, dekoracja arty-
kułów tekstylnych (łaty przyklejane na gorąco do -) [arty-
kuły pasmanteryjne], dekoracja artykułów tekstylnych (łaty 
przyklejane na gorąco do -) [artykuły pasmanteryjne], dru-
ty do robót dziewiarskich, druty dziewiarskie, dziurki przy 
butach, elastyczne wstążki ozdoby do włosów, wałki 
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki 
i sztuczne włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia 
i ozdobne artykuły tekstylne, igły i szpilki entomologiczne, 
ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania 
włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, wa-
rzywa i kwiaty, zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, 
kółek lub łańcuszków], sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, 
girlandy sztuczne, kompozycje z kwiatów sztucznych, 
kwiaty sztuczne, kwiaty sztuczne (wieńce z -), kwiaty z je-
dwabiu, sztuczna ozdobnie kształtowana roślinność, 
sztuczne bukieciki [przypinane do sukni], sztuczne drzewa 
inne niż choinki, sztuczne drzewka [inne niż choinki], 
sztuczne girlandy bożonarodzeniowe z lampkami, sztucz-
ne girlandy bożonarodzeniowe, sztuczne girlandy i wień-
ce, sztuczne kwiaty przyczepiane do ubrań, sztuczne 
kwiaty w bukietach, sztuczne kwiaty z papieru, sztuczne 
kwiaty z tkanin, sztuczne kwiaty z tworzyw sztucznych, 
sztuczne listowie do użytku na zewnątrz, sztuczne listowie 
do wnętrz, sztuczne owoce, sztuczne rośliny, sztuczne ro-
śliny inne niż choinki, sztuczne warzywa, sztuczne wieńce, 
sztuczne wieńce bożonarodzeniowe z lampkami zawieszki 
[nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], 
ozdobne zawieszki do okularów, ozdobne zawieszki do tele-
fonów komórkowych, zawieszki inne niż do biżuterii, łań-
cuszków lub breloków do kluczy, igły i szpilki entomologicz-
ne, szpilki entomologiczne, szpilki metalowe do mocowania 
owadów.

(210) 486056 (220) 2018 05 17
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ALLEGRO SMART
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie 
obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne w zakresie 
obsługiwania sklepów on-line, 35 obsługa rynków on-line 
w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych mię-
dzy osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trze-
cich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie 
przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drob-
nych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania 
cen, usługi marketingowe, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadze-
niu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnia-
niu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, 
za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatry-
wać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz 
realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umo-
wy i dokonywać transakcji, usługi handlu on-line w odnie-
sieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny on-line z tym 
związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu 
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzeda-
ży towarów, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu 
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzeda-
ży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: dostawy towarów, 
śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek lub podwyż-
szenia jakości obsługi, usługi informacyjne dotyczące wyżej 
wymienionych usług, 42 usługi komputerowe, mianowicie 
udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu 
internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób 
trzecich, informatycznych systemów marketingowych do-
stępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) 
w zakresie obsługiwania sklepów on-line.

(210) 486072 (220) 2018 05 18
(731) MŁODAWSKA ANNA TRANSKRYPT, Warszawa
(540) Celem życia jest rozwój

(531) 27.05.01, 24.15.01, 24.15.07, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
aplikacje komputerowe do pobrania, dyski kompaktowe  
[CD-ROM-y], pliki muzyczne do pobierania, płyty kompakto-
we [audio-wideo], programy komputerowe [oprogramowa-
nie do pobrania], programy komputerowe nagrane, publika-
cje elektroniczne, do pobrania, 16 biuletyny informacyjne, 
książki, materiały drukowane, periodyki [czasopisma], pod-
ręczniki [książki], 41 tłumaczenia, usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, publi-
kowanie książek, udostępnianie filmów on-line nie do po-
brania, informacja o edukacji, sprawdziany edukacyjne, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
kursy korespondencyjne, organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadze-
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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], publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, informacja 
o imprezach rozrywkowych.

(210) 486089 (220) 2018 05 18
(731) AXL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AXL polska

(531) 26.04.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 spedycja, pośrednictwo frachtowe, transport, 
usługi transportu samochodami silnikowymi.

(210) 486112 (220) 2018 05 21
(731) 4C SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) content spot

(531) 27.05.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji 
sportu, imprez sportowych, osobistości świata sportu, usługi 
w zakresie promocji wolontariatu, fundacji i akcji społecz-
nych oraz dobroczynnych, usługi polegające na promowa-
niu towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łą-
czenia towarów i usług sponsorów z zawodami sportowymi 
oraz osobistościami świata sportu, usługi doradztwa w za-
kresie public relations, badania w zakresie public relations, 
usługi badania opinii publicznej, usługi badania rynku me-
diów i reklamy, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi w zakresie public relations, usługi w zakresie 
reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe 
w środkach masowego przekazu, mediach drukowanych 
i elektronicznych (Internet), wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla 
radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji 
i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji 
pokazów i wystaw, usługi informacji o działalności gospodar-
czej i administracyjne, usługi handlu on-line, mianowicie za-
pewnianie platformy on-line dla sprzedających i nabywców 
towarów i usług, Internetowe usługi handlowe polegające 
na tym, że sprzedający publikują oferty sprzedaży, a nabywa-

nie i licytowanie oferowanych produktów i usług odbywa się 
poprzez Internet w celu ułatwienia sprzedaży dóbr i usług 
przez osoby trzecie za pośrednictwem sieci komputerowej, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług umożliwiającej wystawiania ocen 
i komentarzy dotyczących dóbr i usług oferowanych przez 
sprzedających, wartości i cenie dóbr i usług oferowanych 
przez sprzedających, działalności sprzedających i kupują-
cych, dostawy i ogólnego wrażenia dotyczącego transakcji, 
usługi przeszukiwalnej bazy reklam dostępnej on-line zawie-
rającej oferty sprzedaży Internetowej dóbr i usług, usługi 
przeszukiwalnej bazy ocen dostępnej on-line przeznaczonej 
dla nabywców i sprzedawców, usługi prowadzenia sprzeda-
ży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako 
elementem reklamowo - ozdobnym: apaszki jedwabne, ba-
loniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samo-
przylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, 
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane 
na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki lasero-
we, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy 
komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, 
galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalku-
latory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, ko-
smetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, 
kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudeł-
ka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, przenośne odtwarzacze 
muzyki, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwiera-
cze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, 
parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, 
podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, 
pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rę-
kawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samo-
chodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki 
do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, 
teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shir-
ty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglar-
skie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, 
zegarki, znaczki z logo, usługi merchandisingu, usługi infor-
macyjne z katalogów on-line, ogłoszeń drobnych, dotyczą-
cych społeczności wirtualnych, nawiązywania kontaktów 
w sieci, wspólnego dostępu do zdjęć oraz przesyłania obra-
zów i dźwięków jako dostarczanie informacji handlowych, 
38 elektroniczna transmisja danych i informacji, transmisja 
programów telewizyjnych, zapewnienie użytkownikom do-
stępu do Internetu, zapewnienie połączeń telekomunikacyj-
nych do baz danych lub Internetu, transmisja danych przez 
Internet, usługi dostępu do Internetu, udostępnianie forów 
internetowych on-line, transmisja treści multimedialnych 
przez Internet, transmisja strumieniowa telewizji przez Inter-
net, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, 
usługi świadczone przez dostawców Internetu, zapewnianie 
dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu 
do blogów internetowych, cyfrowa transmisja danych za po-
średnictwem Internetu, emisja filmów za pośrednictwem  
Internetu, usługi bramek telekomunikacyjnych, usługi pocz-
ty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne, mianowicie 
elektroniczna transmisja danych i informacji, wiadomości 
elektronicznych, usługi interaktywnej tablicy ogłoszeń po-
zwalającej internautom na wymianę informacji na temat za-
interesowań, kolekcji, handlu i sprzedaży dóbr i usług po-
przez światową sieć komputerową, usługi agencji informa-
cyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, zapewnia-
nie dostępu do portali internetowych, usługi pokojów 
rozmów (chatroomy) dla serwisów społecznościowych, 
transmisja danych przez Internet, usługi dostępu do Interne-
tu, udostępnianie forów internetowych on-line, transmisja 
treści multimedialnych przez Internet, transmisja strumienio-
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wa telewizji przez Internet, nadawanie programów za po-
średnictwem Internetu, usługi świadczone przez dostawców 
Internetu, zapewnianie dostępu do stron internetowych, za-
pewnianie dostępu do blogów internetowych, cyfrowa 
transmisja danych za pośrednictwem Internetu, emisja fil-
mów za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji danych 
i natychmiastowego przekazywania wiadomości, usługi in-
formacyjne z katalogów on-line, obejmujące informacje 
o charakterze informacji z życia osobistego, informacji ogól-
nych, dotyczących społeczności wirtualnych, nawiązywania 
kontaktów w sieci, wspólnego dostępu do zdjęć oraz przesy-
łania obrazów i dźwięków jako usługi agencji informacyjnej, 
41 publikowanie czasopism internetowych, usługi rozrywko-
we dostarczane przez Internet, udostępnianie muzyki cyfro-
wej z Internetu, programowanie serwisów informacyjnych 
do transmisji przez Internet, publikacja materiałów dostęp-
nych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, edukacja 
on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą Inter-
netu czy ekstranetów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i spor-
towe, usługi rozrywki radiowej i telewizyjnej, prowadzenie 
za pośrednictwem Internetu loterii, gier losowych i konkur-
sów, przygotowywanie programów radiowych i telewizyj-
nych dotyczących zainteresowań, kolekcji, handlu, sprzeda-
ży, zakupów oraz aukcji internetowych i miejsc Internetowej 
wymiany handlowej, usługi edukacyjne, w szczególności 
prowadzenie kursów, szkoleń i seminariów w zakresie kupo-
wania i sprzedawania za pośrednictwem Internetu oraz za-
kładania i prowadzenia działalności gospodarczej polegają-
cej na sprzedaży lub kupowaniu za pośrednictwem Internetu, 
produkcja i dystrybucja programów telewizyjnych, filmów, 
spektakli, przedstawień, graficznych elementów filmowych, 
nagrań audio i video, produkcja efektów specjalnych do fil-
mów, telewizji i radia, nagrywanie i produkcja nagrań dźwię-
kowych i muzycznych, audiowizualnych, video, usługi do-
starczania informacji dotyczących edukacji, usługi sportowe, 
organizacja obozów i szkoleń sportowych, usługi edukacyj-
ne w zakresie sportu, usługi produkcji, organizacji, przygoto-
wania i prowadzenia imprez sportowych, w tym zawodów 
sportowych, usługi w zakresie informacji sportowej, usługi 
ASP (application service provider) obejmujące oprogramo-
wanie umożliwiające wgrywanie, umieszczanie, pokazy-
wanie, wyświetlanie, etykietowanie, blogowanie, współ-
dzielenie lub udostępnianie w inny sposób nośników 
elektronicznych lub informacji w Internecie lub innych sie-
ciach komunikacyjnych, organizacja imprez i festynów do-
broczynnych, szkolenia z zakresu public relations, świadcze-
nie usług społecznych i informacji społecznych w zakresie 
rozwoju osobistego, mianowicie samodoskonalenia, samo-
spełnienia, autopromocji, 42 usługi udostępniania czasu do-
stępu do sieci Internet - kawiarenka Internetowa, administra-
cja serwerów i programowanie oprogramowania do portali 
internetowych, usługi udostępniania dostępu do krajowych 
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, pro-
jektowanie i tworzenie stron internetowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych, programowanie stron 
internetowych, hosting portali internetowych, usługi nauko-
we i technologiczne i związane z nimi badania oraz projekty, 
usługi analiz i badań przemysłowych, prace badawczo-roz-
wojowe w zakresie sprzętu i oprogramowania komputero-
wego, projektowanie i rozwój oprogramowania komputero-
wego, aplikacji komputerowych, aplikacji dla urządzeń 
mobilnych i interfejsów do ich programowania, czasowe 
udostępnianie on-line niepobieralnych programów kompu-
terowych, aplikacji dla urządzeń mobilnych i narzędzi 
do ulepszania oprogramowania i aplikacji w dziedzinie e-
-handlu, czasowe udostępnianie on-line niepobieralnego 
oprogramowania dotyczącego e-handlu pozwalającego 

użytkownikom na prowadzenie internetowych transakcji 
biznesowych na portalach wymiany handlowej on-line po-
przez światową sieć Internetową, konserwacja i aktualizacja 
oprogramowania dla osób trzecich, udostępnianie stron in-
ternetowych dających użytkownikom możliwość tworzenia 
spersonalizowanych witryn internetowych zawierających 
określone według wyboru użytkownika informacje w zakre-
sie własności intelektualnej oraz zasad egzekwowania praw 
własności intelektualnej prowadzonych w celu pomocy 
użytkownikom w odpowiedzi na pytania z zakresu użycia 
przez osoby trzecie cudzych praw własności intelektualnej 
w ramach Internetowej platformy wymiany towarów i usług, 
udostępnianie dostępnej on-line Internetowej tablicy ogło-
szeń służącej do ogłaszania, promocji, sprzedaży, odsprzeda-
ży towarów i usług za pośrednictwem światowej sieci kom-
puterowej oraz w celu zbierania i rozpowszechniania danych 
statystycznych, ilościowych i jakościowych dotyczących 
sprzedaży i odsprzedaży towarów i usług za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej, usługi informacji meteorolo-
gicznych, usługi komputerowe w postaci spersonalizowa-
nych stron internetowych zawierających informacje, osobi-
ste profile i informacje zdefiniowane przez użytkownika, 
umożliwianie korzystania z aplikacji oprogramowania po-
przez witrynę sieciową, umożliwianie tymczasowego użyt-
kowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do two-
rzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności 
wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów 
fotograficznych, tekstów, grafik i danych, usługi komputero-
we w postaci tworzenia i utrzymywania stron internetowych 
zawierających informacje zdefiniowane lub określone przez 
użytkowników, profile osobiste, treści audio, wideo, obrazy 
fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostępnianie strony in-
ternetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom on-
-line tworzenie profili osobistych obejmujących informacje 
w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich oraz transfer 
takich informacji na wiele stron internetowych, 45 usługi 
w zakresie wprowadzania do towarzystwa, tworzenia sieci 
społecznych i aranżowania randek oraz spotkań towarzy-
skich, świadczenie usług społecznych i informacji społecz-
nych w zakresie pracy charytatywnej, filantropijnej, ochotni-
czej, społecznej i na rzecz społeczności lokalnej oraz 
działalności humanitarnej.

(210) 486113 (220) 2018 05 21
(731) 4C SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) content spot

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.03
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji 
sportu, imprez sportowych, osobistości świata sportu, usługi 
w zakresie promocji wolontariatu, fundacji i akcji społecznych 
oraz dobroczynnych, usługi polegające na promowaniu towa-
rów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towa-
rów i usług sponsorów z zawodami sportowymi oraz osobi-
stościami świata sportu, usługi doradztwa w zakresie public 
relations, badania w zakresie public relations, usługi badania 
opinii publicznej, usługi badania rynku mediów i reklamy, po-
moc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakre-
sie public relations, usługi w zakresie reklamy: organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
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miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, mediach drukowanych i elektronicznych (Internet), 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi produkcji au-
dycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, 
usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek 
reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi informacji 
o działalności gospodarczej i administracyjne, usługi handlu 
on-line, mianowicie zapewnianie platformy on-line dla sprze-
dających i nabywców towarów i usług, Internetowe usługi 
handlowe polegające na tym, że sprzedający publikują oferty 
sprzedaży, a nabywanie i licytowanie oferowanych produktów 
i usług odbywa się poprzez Internet w celu ułatwienia sprze-
daży dóbr i usług przez osoby trzecie za pośrednictwem sieci 
komputerowej, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług umożliwiającej wy-
stawiania ocen i komentarzy dotyczących dóbr i usług ofero-
wanych przez sprzedających, wartości i cenie dóbr i usług 
oferowanych przez sprzedających, działalności sprzedających 
i kupujących, dostawy i ogólnego wrażenia dotyczącego 
transakcji, usługi przeszukiwalnej bazy reklam dostępnej onli-
ne zawierającej oferty sprzedaży internetowej dóbr i usług, 
usługi przeszukiwalnej bazy ocen dostępnej onilne przezna-
czonej dla nabywców i sprzedawców, usługi prowadzenia 
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo 
jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, 
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samo-
przylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, 
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane 
na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki lasero-
we, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy kom-
puterowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galan-
teria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, 
kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetycz-
ki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, 
latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklej-
ki i nalepki, notesy, obrusy, przenośne odtwarzacze muzyki, 
ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do bu-
telek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, 
parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki 
pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce 
na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręcz-
niki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony 
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, 
stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, tor-
by i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumo-
wane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, 
zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, usługi mer-
chandisingu, usługi informacyjne z katalogów online, ogło-
szeń drobnych, dotyczących społeczności wirtualnych, nawią-
zywania kontaktów w sieci, wspólnego dostępu do zdjęć oraz 
przesyłania obrazów i dźwięków jako dostarczanie informacji 
handlowych, 38 elektroniczna transmisja danych i informacji, 
transmisja programów telewizyjnych, zapewnienie użytkow-
nikom dostępu do Internetu, zapewnienie połączeń teleko-
munikacyjnych do baz danych lub Internetu, transmisja da-
nych przez Internet, usługi dostępu do Internetu, udostępnianie 
forów internetowych online, transmisja treści multimedialnych 
przez Internet, transmisja strumieniowa telewizji przez Inter-
net, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, 
usługi świadczone przez dostawców Internetu, zapewnianie 
dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu 
do blogów internetowych, cyfrowa transmisja danych za po-
średnictwem Internetu, emisja filmów za pośrednictwem In-
ternetu, usługi bramek telekomunikacyjnych, usługi poczty 
elektronicznej, usługi telekomunikacyjne, mianowicie elektro-
niczna transmisja danych i informacji, wiadomości elektronicz-
nych, usługi interaktywnej tablicy ogłoszeń pozwalającej inter-

nautom na wymianę informacji na temat zainteresowań, 
kolekcji, handlu i sprzedaży dóbr i usług poprzez światową sieć 
komputerową, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpo-
wszechnianie informacji, zapewnianie dostępu do portali in-
ternetowych, usługi pokojów rozmów (chatroomy) dla serwi-
sów społecznościowych, transmisja danych przez Internet, 
usługi dostępu do Internetu, udostępnianie forów interneto-
wych online, transmisja treści multimedialnych przez Internet, 
transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, nadawanie 
programów za pośrednictwem Internetu, usługi świadczone 
przez dostawców Internetu, zapewnianie dostępu do stron 
internetowych, zapewnianie dostępu do blogów interneto-
wych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Interne-
tu, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, usługi transmi-
sji danych i natychmiastowego przekazywania wiadomości, 
usługi informacyjne z katalogów online, obejmujące informa-
cje o charakterze informacji z życia osobistego, informacji 
ogólnych, dotyczących społeczności wirtualnych, nawiązywa-
nia kontaktów w sieci, wspólnego dostępu do zdjęć oraz prze-
syłania obrazów i dźwięków jako usługi agencji informacyjnej, 
41 publikowanie czasopism internetowych, usługi rozrywko-
we dostarczane przez Internet, udostępnianie muzyki cyfro-
wej z Internetu, programowanie serwisów informacyjnych 
do transmisji przez Internet, publikacja materiałów dostęp-
nych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, edukacja 
online z komputerowej bazy danych łub za pomocą Internetu 
czy ekstranetów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
usługi rozrywki radiowej i telewizyjnej, prowadzenie za po-
średnictwem Internetu loterii, gier losowych i konkursów, 
przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych do-
tyczących zainteresowań, kolekcji, handlu, sprzedaży, zaku-
pów oraz aukcji internetowych i miejsc internetowej wymiany 
handlowej, usługi edukacyjne, w szczególności prowadzenie 
kursów, szkoleń i seminariów w zakresie kupowania i sprzeda-
wania za pośrednictwem Internetu oraz zakładania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub 
kupowaniu za pośrednictwem Internetu, produkcja i dystry-
bucja programów telewizyjnych, filmów, spektakli, przedsta-
wień, graficznych elementów filmowych, nagrań audio i vi-
deo, produkcja efektów specjalnych do filmów, telewizji i radia, 
nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
audiowizualnych, video, usługi dostarczania informacji doty-
czących edukacji, usługi sportowe, organizacja obozów i szko-
leń sportowych, usługi edukacyjne w zakresie sportu, usługi 
produkcji, organizacji, przygotowania i prowadzenia imprez 
sportowych, w tym zawodów sportowych, usługi w zakresie 
informacji sportowej, usługi ASP (application service provider) 
obejmujące oprogramowanie umożliwiające wgrywanie, 
umieszczanie, pokazywanie, wyświetlanie, etykietowanie, blo-
gowanie, współdzielenie lub udostępnianie w inny sposób 
nośników elektronicznych lub informacji w Internecie lub in-
nych sieciach komunikacyjnych, organizacja imprez i festy-
nów dobroczynnych, szkolenia z zakresu public relations, 
świadczenie usług społecznych i informacji społecznych w za-
kresie rozwoju osobistego, mianowicie samodoskonalenia, 
samospełnienia, autopromocji, 42 usługi udostępniania czasu 
dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, admini-
stracja serwerów i programowanie oprogramowania do por-
tali internetowych, usługi udostępniania dostępu do krajo-
wych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 
projektowanie i tworzenie stron internetowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych, programowanie stron 
internetowych, hosting portali internetowych, usługi nauko-
we i technologiczne i związane z nimi badania oraz projekty, 
usługi analiz i badań przemysłowych, prace badawczo-rozwo-
jowe w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, 
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aplikacji komputerowych, aplikacji dla urządzeń mobilnych 
i interfejsów do ich programowania, czasowe udostępnianie 
online niepobieralnych programów komputerowych, aplikacji 
dla urządzeń mobilnych i narzędzi do ulepszania oprogramo-
wania i aplikacji w dziedzinie e-handlu, czasowe udostępnia-
nie online niepobieralnego oprogramowania dotyczącego  
e-handlu pozwalającego użytkownikom na prowadzenie in-
ternetowych transakcji biznesowych na portalach wymiany 
handlowej online poprzez światową sieć Internetową, konser-
wacja i aktualizacja oprogramowania dla osób trzecich, udo-
stępnianie stron internetowych dających użytkownikom moż-
liwość tworzenia spersonalizowanych witryn internetowych 
zawierających określone według wyboru użytkownika infor-
macje w zakresie własności intelektualnej oraz zasad egze-
kwowania praw własności intelektualnej prowadzonych 
w celu pomocy użytkownikom w odpowiedzi na pytania z za-
kresu użycia przez osoby trzecie cudzych praw własności inte-
lektualnej w ramach Internetowej platformy wymiany towa-
rów i usług, udostępnianie dostępnej online internetowej 
tablicy ogłoszeń służącej do ogłaszania, promocji, sprzedaży, 
odsprzedaży towarów i usług za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej oraz w celu zbierania i rozpowszechniania 
danych statystycznych, ilościowych i jakościowych dotyczą-
cych sprzedaży i odsprzedaży towarów i usług za pośrednic-
twem światowej sieci komputerowej, usługi informacji meteoro-
logicznych, usługi komputerowe w postaci spersonalizowanych 
stron internetowych zawierających informacje, osobiste profi-
le i informacje zdefiniowane przez użytkownika, umożliwianie 
korzystania i aplikacji oprogramowania poprzez witrynę sie-
ciową, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji 
nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontak-
tów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz 
przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tek-
stów, grafik i danych, usługi komputerowe w postaci tworze-
nia i utrzymywania stron internetowych zawierających infor-
macje zdefiniowane lub określone przez użytkowników, 
profile osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, tek-
sty, grafikę i dane, udostępnianie strony internetowej z tech-
nologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili 
osobistych obejmujących informacje w zakresie tworzenia 
kontaktów towarzyskich oraz transfer takich informacji na wie-
le stron internetowych, 45 usługi w zakresie wprowadzania 
do towarzystwa, tworzenia sieci społecznych i aranżowania 
randek oraz spotkań towarzyskich, świadczenie usług społecz-
nych i informacji społecznych w zakresie pracy charytatywnej, 
filantropijnej, ochotniczej, społecznej i na rzecz społeczności 
lokalnej oraz działalności humanitarnej.

(210) 486121 (220) 2018 05 21
(731) JURASZ MAŁGORZATA KRÓLOWA POKOJU, Kraków
(540) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 

Niedziela Ks. apostolat margaretka

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.14, 05.05.04
(510), (511) 38 emisja radiowa, telewizyjna, przesyłanie in-
formacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, 
45 organizacja zgromadzeń religijnych.

(210) 486122 (220) 2018 05 21
(731) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) GOLD CORE LINE
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 486128 (220) 2018 05 21
(731) STUDIO FILMOWE KRONIKA  

POLSKA KRONIKA FILMOWA, Warszawa
(540) Studio Filmowe KRONIKA  

POLSKA KRONIKA FILMOWA

(531) 26.04.05, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 filmy, filmy kinematograficzne, film kinema-
tograficzny naświetlony, filmy wideo, nagrane filmy, na-
świetlone filmy światłoczułe, naświetlone taśmy filmowe, 
obiektywy do filmów, urządzenia do montażu filmów kine-
matograficznych, urządzenia do nagrywania filmów, urzą-
dzenia do odtwarzania filmów, urządzenia do produkcji fil-
mów, kamera filmowa, 40 kopiowanie filmów, wywoływanie 
filmów, reprodukcja filmów kinematograficznych, kopiowa-
nie filmów kinowych, obróbka taśmy filmowej, obróbka taśm 
filmów kinematograficznych, kopiowanie filmów kinowych 
na potrzeby telewizji, remastering filmów z jednego formatu 
na inny, udzielanie informacji związanych z przetwarzaniem 
filmów kinematograficznych, 41 produkcja filmów kinowych, 
dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, dystrybucja filmów, mon-
taż filmów, obsługa studia filmowego, pisanie scenariuszy fil-
mowych, pokazy filmów kinowych, prezentacja filmów, pro-
dukcja efektów specjalnych do filmów, produkcja filmów dla 
telewizji, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów 
w celach edukacyjnych, produkcja filmów w celach rozryw-
kowych, przedstawianie filmów, przygotowanie napisów 
do filmów, udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
udostępnianie informacji dotyczących filmów, usługi pro-
dukcji filmów, usługi wypożyczania filmów, wynajem kamer 
filmowych, usługi studiów filmowych, usługi w zakresie pro-
dukcji filmów kinematograficznych, wypożyczanie urządzeń 
oświetleniowych do planów filmowych i studiów filmowych.

(210) 486130 (220) 2018 05 21
(731) TEAM PREVENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) FORUM ZDROWEGO BIZNESU
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(531) 17.02.01, 17.02.04, 17.02.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji informa-
cji handlowej, analizy kosztów, analizy rynkowe, badania opinii 
publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie organizowania działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością 
gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, specjali-
styczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, eks-
pertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, analiza kosztów, mar-
keting, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pra-
cy, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi 
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, analizy rynku, or-
ganizowanie targów, wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, usługi doradcze i pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, 41 prowadzenie usług w zakresie: porady w za-
kresie edukacji lub kształcenia, edukacja, nauczanie, doradz-
two zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, informacja 
o edukacji, informacja o rekreacji, poprawianie kondycji poprzez 
kluby zdrowia, kultura fizyczna, gimnastyka z instruktażem, or-
ganizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów 
sportowych, usługi trenerskie, udostępnianie obiektów i urzą-
dzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi 
trenerskie, informacje o wypoczynku, wypożyczanie sprzętu 
sportowego, instruktaże, organizowanie i prowadzenie i obsłu-
ga konferencji oraz seminariów, sympozjów, zjazdów, organizo-
wanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie wy-
staw z dziedziny edukacji, edukacyjne pokazy innowacyjnych 
wyrobów i technologii, publikowanie książek, pisanie tekstów 
innych niż reklamowe, fotoreportaże, 44 prowadzenie usług 
w zakresie: aromaterapia, chirurgia plastyczna, detoksykacja 
po przedawkowaniu środków odurzających, fizjoterapia, fizyko-
terapia, hospicja, usługi klinik medycznych, masaż, usługi farma-
ceutów w zakresie sporządzania leków recepturowych, masaż, 
opieka pielęgniarska medyczna, opieka zdrowotna, salony pięk-
ności, placówki opieki medycznej, pomoc medyczna, porady 
w zakresie farmakologii, usługi sanatoryjne, usługi sauny, usłu-
gi solaria, usługi terapeutyczne, usługi doradcze w dziedzinie 
zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi logopedyczne, usługi 
medycyny alternatywnej, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 486136 (220) 2018 05 21
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) Anti-Aftal
(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, 10 wyroby medyczne 
inne niż do celów leczniczych.

(210) 486142 (220) 2018 05 21
(731) JAKUBOWSKA LIDIA,
(540) SILKADORE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież i dodatki do odzieży z jedwabiu.

(210) 486179 (220) 2018 05 22
(731) UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Katowice
(540) DR PRIMO
(510), (511) 16 adresarki, afisze, afisze z papieru lub kartonu, 
aktówki, akwarele, albumy, almanachy, artykuły biurowe z wy-
jątkiem mebli, artykuły papiernicze, atlasy, bielizna stołowa 
papierowa, bilety, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki 
listowe, bloki rysunkowe, broszury, chorągiewki papierowe, 
chusteczki do nosa -papierowe, czasopisma, diagramy, druki, 
drukowane publikacje, ekierki, emblematy, pieczęcie papie-
rowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, flamastry, formu-
larze- blankiety, druki, fotografie, futerały na szablony, gazety, 
globusy ziemskie, gumki do ścierania, indeksy, kalendarze, kal-
komanie, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne 
niż do gier, karty indeksowe, karty muzyczne z życzeniami, 
karty pocztowe, katalogi, klamry, zaciski do papieru, kokardy 
papierowe, komiksy, koperty, kredki, książki, linijki rysownicze, 
litografie, mapy, materiały do nauczania, materiały do rysowa-
nia, materiały drukowane, materiały dydaktyczne i szkolenio-
we, materiały piśmienne, modele, makiety architektoniczne, 
naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notatniki, notesy podręcz-
ne, noże do papieru, numeratory, obrazy, obrusy papierowe, 
obsadki do piór, obsadki, uchwyty do piór, obwoluty na luźne 
kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, okładki, obwolu-
ty, okólniki, oleodruki, ołówki, ołówki automatyczne, oprawy, 
oprawy do ołówków, papeterie, papier do pisania, papierowe 
podstawki pod karafki, pastele, periodyki, pędzle, pieczęcie, 
pieczątki, pinezki, pióra, pióra wieczne, piórniki, plakaty, pla-
katy z papieru lub kartonu, plansze, plany, płytki adresowe 
do adresarek, podpórki do utrzymywania książek w pozycji 
pionowej, podręczniki, podstawki do długopisów i ołówków, 
portrety, prospekty, przebitki, przezrocza, przybory do pisania, 
przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne, 
przyciski do papieru, przyrządy do pisania, przyrządy do ry-
sowania, publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe, ramki 
do fotografii, reprodukcje graficzne, rozkłady, repertuary go-
dzinowe, rury tekturowe, ryciny, rysunki, segregatory, serwetki 
stołowe papierowe, serwety na stół papierowe, skoroszyty 
na dokumenty, skorowidze, spinacze biurowe, stemple, stem-
ple do pieczętowania, stojaki na stemple, szablony, szablony, 
szyldy z papieru lub z kartonu, śpiewniki, tablice arytme-
tyczne, tablice obliczeniowe, tablice ogłoszeniowe na afisze 
z kartonu lub papieru, tablice szkolne, teczki na dokumenty, 
teczki, skoroszyty, temperówki do ołówków, elektryczne lub 
nieelektryczne, torebki do pakowania [koperty, woreczki] 
z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, wkładki papierowe 
do szuflad, perfumowane lub nie, wskaźniki nieelektryczne, 
wydruki graficzne, wydawnictwa, wyroby z kartonu, zakład-
ki do książek, zeszyty, znaczki pocztowe, zszywacze, zszywki 
biurowe, 35 usługi udostępniania i zarządzania powierzchnią 
reklamową, usługi organizacji wystaw handlowych i reklamo-
wych w zakresie upowszechniania wiedzy i promocji nauki 
wśród szkół, firm, urzędów i instytucji kulturalnych, również 
za pośrednictwem sieci internetowej, pośrednictwo handlo-
we polegające na zawieraniu licencji w zakresie zasobów na-
ukowych i innowacji, tworzenie i rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów promocyjnych i reklamowych, pokazy towarów 
i zastosowań osiągnięć naukowych w gospodarce, przemyśle 
i w życiu codziennym, rekrutacja pracowników, sondaże opinii 
publicznej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-
nych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi promocji 
regionu Śląska, organizowanie i prowadzenie wystaw w ce-
lach handlowych i reklamowych, impresariat w działalności 
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artystycznej, poszukiwania w zakresie patronatu, public rela-
tions, reklama, usługi impresariów w działalności artystycznej, 
zestawienia statystyczne, 41 doradztwo zawodowe - porady 
w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, edukacja - na-
uczanie, imprezy sportowe, informacja o edukacji, informacja 
o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne - poka-
zy, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie 
i prowadzenie edukacyjnych pracowni specjalistycznych, 
organizowanie i prowadzenie festiwali, organizowanie i pro-
wadzenia warsztatów, szkoleń, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie kon-
kursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie spek-
takli- impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kultury 
lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, pisanie 
tekstów, innych niż reklamowe, tłumaczenia, poradnictwo za-
wodowe - porady w zakresie edukacji lub kształcenia, publika-
cje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie 
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, realizacja 
spektakli, sprawdziany edukacyjne, usługi publikacji, w tym 
również publikacji elektronicznej książek i innych tekstów, 
usługi popularyzacji, upowszechniania i propagowania nauki, 
jej celów, osiągnięć i perspektyw poprzez prowadzenie in-
ternetowych i korespondencyjnych serwisów edukacyjnych, 
usługi w zakresie edukacji, nauki i kultury, wyższe uczelnie - 
edukacja, 42 usługi i doradztwo w zakresie prac naukowych 
i badawczo - rozwojowych, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych, analizy systemów komputerowych, analizy 
wody, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, bada-
nia chemiczne, badania geologiczne, badania techniczne, 
badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, 
badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, doradztwo architektoniczne, doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie planowania zużycia energii, doradztwo w zakresie 
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, inżynieria 
techniczna, kalibrowanie, cechowanie- pomiary, miernictwo, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, opracowywanie projektów technicznych, planowa-
nie urbanistyczne, pomiary geodezyjne, poszukiwania geolo-
giczne, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, progra-
mowanie komputerów, prognozowanie pogody, testowanie 
materiałów, usługi artystów grafików, usługi architektoniczne, 
usługi dla chemii, usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 
usługi świadczone przez laboratoria naukowe.

(210) 486180 (220) 2018 05 22
(731) OSTACHOWSKI ZBIGNIEW OSTI-HOTELE, Kraków
(540) Kossak HOTEL

(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów, sympozjów, zjazdów, przyjęć, spektakli, 43 ho-
tele, rezerwowanie noclegów, wynajmowanie noclegów, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, przygotowywanie 
dań- żywności i napojów na zamówienie i ich dostawa.

(210) 486200 (220) 2018 05 22
(731) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łosice

(540) MANUFAKTURA WÓDKI PRODUKT POLSKI WÓDKA 
z MANUFAKTURY STWORZYLIŚMY Z SUROWCA 
POCHODZĄCEGO Z GORZELNI ROLNICZEJ 
WYRÓB PREMIUM WYKONANA METODAMI 
RZEMIEŚLNICZYMI

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15, 
27.07.01, 05.07.02, 19.01.01, 19.01.25

(510), (511) 33 napoje spirytusowe, napoje alkoholowe, 
wódki, okowity, destylaty, likiery.

(210) 486213 (220) 2018 05 22
(731) KULIK MARZENA, Świeszyno
(540) dermaArt

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi 
w zakresie ozdabiania ciała, analiza kolorów [usługi kosmetycz-
ne], analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, dopinanie wło-
sów [przedłużanie, zagęszczanie], doradztwo w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, doradz-
two świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, elektroliza do celów kosmetycznych, 
elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usu-
wania owłosienia, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, gabinety 
pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, kosmetyczne 
usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie 
żylaków za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy 
na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kura-
cje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, le-
czenie kosmetyczne grzyba palców nóg, łaźnie publiczne 
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do celów higienicznych, łaźnie tureckie, ścinanie włosów, usłu-
gi doradcze dotyczące kosmetyków, udzielanie informacji 
związanych z usługami salonów piękności, udzielanie informa-
cji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji o uro-
dzie, udzielanie informacji na temat łaźni tureckich, udzielanie 
informacji na temat łaźni publicznych, udostępnianie łaźni pu-
blicznych do celów higieny osobistej, udostępnianie łaźni pu-
blicznych, udostępnianie wanien do gorących kąpieli, udo-
stępnianie toalet publicznych, udostępnianie obiektów 
i sprzętu toaletowego, udostępnianie instalacji termalnych, 
stylizacja, układanie włosów, solaria, salony piękności, salony 
fryzjerskie, pielęgnacja stóp, ozdabianie ciała, odbudowa wło-
sów, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakła-
danie produktów kosmetycznych na ciało, mycie włosów 
szamponem, usługi łaźni, usługi manicure i pedicure, usługi 
lecznicze związane z odrastaniem włosów, usługi lecznicze 
w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze w za-
kresie polepszania krążenia, usługi lecznicze dotyczące usu-
wania cellulitu, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi 
kształtowania brwi, usługi kręcenia włosów, usługi kosmetycz-
nej pielęgnacji ciała, usługi kosmetyczne w zakresie wykony-
wania makijażu, usługi koloryzacji rzęs, usługi koloryzacji brwi, 
usługi gabinetów odchudzania, usługi farbowania włosów, 
usługi farbowania rzęs, usługi farbowania brwi, usługi doradz-
twa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakre-
sie makijażu, usługi doradztwa online w zakresie makijażu, 
usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online 
lub osobiście, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakła-
dania makijażu, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, 
usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące 
pielęgnacji urody, usługi sauny na podczerwień, usługi saun, 
usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonów oferują-
cych opalanie natryskowe, usługi salonów fryzjersko-kosme-
tycznych, usługi salonów fryzjerskich dla służb wojskowych, 
usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjer-
skiego dla mężczyzn, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, 
usługi przedłużania rzęs, usługi prostowania włosów, usługi 
podkręcania rzęs, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi 
pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi pie-
lęgnacji stóp, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pedicure, 
usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi 
odsysania tłuszczu, usługi nitkowania brwi, usługi męskich sa-
lonów fryzjerskich, usługi manicure świadczone podczas wi-
zyt domowych, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi wi-
zażystów, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie 
udostępniania saun, usługi w zakresie udostępniania obiek-
tów i sprzętu solariów, usługi w zakresie trwałego usuwania 
i redukcji owłosienia, usługi w zakresie porad kosmetycznych, 
usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielę-
gnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w za-
kresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry 
głowy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie 
naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie mikro-
pigmentacji, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usłu-
gi w zakresie makijażu, usługi w zakresie laserowego odmła-
dzania skóry, usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi 
trwałej ondulacji włosów, usługi trwałego podkręcania rzęs, 
usługi terapii mikroigłowej, usługi tatuażu brwi, usługi spa, 
usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi 
solariów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi 
kosmetyczne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi depilacyj-
ne, wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach 
piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, wynajem sprzę-
tu do pielęgnacji skóry, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami 
do celów kosmetycznych, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, 
usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów na cellulit, usługi 
zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi woskowania 

ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usuwanie cellulitu z cia-
ła, usługi dentystyczne, usługi medyczne, usługi optyczne, 
usługi w zakresie zdrowia psychicznego, aromaterapia, bada-
nia na obecność alkoholu do celów medycznych, badania 
przesiewowe [skriningowe], badania w celu oceny zagrożenia 
dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, bada-
nie sprawności fizycznej, chiropraktyka [nastawianie kręgosłu-
pa], domowa opieka pielęgniarska, dopasowywanie aparatów 
słuchowych, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo doty-
czące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], do-
radztwo genetyczne, doradztwo w zakresie biorytmów, do-
radztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo 
w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo żywieniowe, do-
starczanie informacji dotyczących moksybucji, fizjoterapia, 
hipnoterapia, opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, 
opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia 
(HMO), opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, 
opieka medyczna i zdrowotna, ocena kontroli wagi, naprapa-
tia, nadzór nad programami redukcji wagi, muzykoterapia 
w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, moni-
torowanie pacjentów, moksybucja, masaż tkanek głębokich, 
masaż tajski, masaż sportowy, masaż i masaż terapeutyczny 
shiatsu, masaż gorącymi kamieniami, masaż, leczenie w zakre-
sie kontroli wagi ciała, leczenie pacjentów uzależnionych 
od substancji narkotycznych, leczenie pacjentów uzależnio-
nych od narkotyków, leczenie odwykowe pacjentów naduży-
wających środki odurzające, leczenie alergii, konsultacje 
z dziedziny żywienia, informacje dotyczące masażu, hydrote-
rapia, hospicja, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, 
profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, porad-
nictwo żywieniowe, poradnictwo związane z terapią zajęcio-
wą, pomoc osobom w rzucaniu palenia, planowanie rodziny, 
planowanie programów odchudzających, planowanie i nad-
zorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzają-
cych, placówki rekonwalescencji, pilates terapeutyczny, ośrod-
ki zdrowia, osteopatia, organizowanie zakwaterowania 
w sanatoriach, organizowanie zakwaterowania w domach 
spokojnej starości, organizowanie zakwaterowania w domach 
dla rekonwalescentów, opracowywanie indywidualnych pro-
gramów rehabilitacji fizycznej, opieka zdrowotna związana 
z osteopatią, opieka zdrowotna związana z naturopatią, opieka 
zdrowotna związana z hydroterapią, opieka zdrowotna zwią-
zana z homeopatią, opieka zdrowotna związana z głodówką, 
opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna 
w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie 
masaży terapeutycznych, świadczenie usług z zakresu opieki 
zdrowotnej w domach, świadczenie usług w zakresie prowa-
dzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomato-
logii, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, 
świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, 
udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, 
udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odży-
wiania, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów 
spożywczych, udzielanie informacji na temat poradnictwa 
dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji dotyczą-
cych chiropraktyki, udzielanie informacji dotyczących badań 
fizykalnych, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, 
udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, udostępnianie informacji 
na temat karmienia piersią, tradycyjny masaż japoński, terapia 
zajęciowa i rehabilitacja, terapia mowy i słuchu, terapia antyni-
kotynowa, talasoterapia, sporządzanie raportów dotyczących 
opieki zdrowotnej, sanatoria (usługi -), rehabilitacja pacjentów 
uzależnionych od alkoholu, rehabilitacja fizyczna, refleksolo-
gia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, usługi klinik 
medycznych i opieki zdrowotnej, usługi kliniczne w zakresie 
homeopatii, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, 
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usługi hydroterapii domowej, usługi elektroterapii dla fizjotera-
pii, usługi drenażu limfatycznego, usługi doradztwa związane 
z odchudzaniem, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania 
wagi, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi do-
radcze związane z dietą, usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], 
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze 
w zakresie laktacji, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi domo-
wej opieki zdrowotnej, usługi dietetyków, usługi barów tleno-
wych, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem 
ludzi, udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masa-
żem japońskim, udzielanie informacji związanych z suplemen-
tami diety i odżywczymi, udzielanie informacji związanych 
z odżywianiem, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi 
świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie medytacji, 
usługi w zakresie leczenia uzależnień, usługi w zakresie lecze-
nia nałogu palenia, usługi w zakresie leczenia bezsenności, 
usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie kontrolowania 
wagi, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie aku-
punktury, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci po-
mocy pielęgniarskiej, usługi terapii głosu i terapii logopedycz-
nej, usługi terapii autogenicznej, usługi terapeutyczne, usługi 
szpitalnych domów opieki, usługi stawiania baniek, usługi re-
fleksologiczne, usługi położnicze [akuszeria], usługi pielęgniar-
skiej pomocy domowej, usługi opieki zdrowotnej oferowane 
za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek służby 
zdrowia, usługi opieki wyręczającej w postaci domowej po-
mocy pielęgniarskiej, usługi opieki nad pacjentami hospitali-
zowanymi i dochodzącymi, usługi mikrodermabrazji, usługi 
masażu stóp, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi klinik zdro-
wia, ziołolecznictwo, zapewnianie tymczasowej opieki za-
stępczej, zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej 
opieki, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycz-
nej, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne 
dla ciała, wypożyczanie sprzętu szpitalnego, wynajem łóżek 
specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, usługi 
związane z bankami tkanek ludzkich, usługi w zakresie zorga-
nizowanej opieki zdrowotnej, usługi w zakresie zarządzania 
stresem, usługi w zakresie terapii zajęciowej, usługi w zakresie 
terapii za pomocą światła, usługi w zakresie planowania pro-
gramów redukcji wagi, usługi w zakresie planowania diety od-
chudzającej, usługi w zakresie patologii związane z leczeniem 
osób, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie nauki 
o włosach i skórze głowy, usługi w zakresie muzykoterapii, 
usługi w zakresie Reiki.

(210) 486232 (220) 2018 05 23
(731) KACPRZAK AGNIESZKA, GŁUSZCZ BARTOSZ  

STOLICA SMAKÓW SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) STOLICA LODÓW TRADYCYJNYCH

(531) 07.01.08, 07.01.24, 08.01.18, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 
26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 lody.

(210) 486233 (220) 2018 05 23
(731) GAŁKOWSKI TOMASZ WUJOPOL, Warszawa
(540) BM Bazar Miejski

(531) 26.05.01, 26.05.12, 26.05.16, 26.05.18, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży, artykułów gospodarstwa 
domowego, rękodzieła, biżuterii, książek, sprzętu elektro-
nicznego i sportowego, nośników audio-video, wyposażenia 
wnętrz.

(210) 486234 (220) 2018 05 23
(731) KACPRZAK AGNIESZKA, GŁUSZCZ BARTOSZ  

STOLICA SMAKÓW SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) STOLICA PĄCZKÓW

(531) 08.01.07, 08.01.09, 08.01.10, 08.01.15, 08.01.25, 07.01.08, 
26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 pączki.

(210) 486252 (220) 2018 05 23
(731) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łosice

(540) WÓDKA z MANUFAKTURY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 
27.05.17, 27.05.23

(510), (511) 33 napoje spirytusowe, napoje alkoholowe, 
wódki, okowity, destylaty, likiery.

(210) 486274 (220) 2018 05 23
(731) LWOWSKA KATARZYNA LINGVIKA, Piaseczno
(540) Lingvika
(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z nauką języków 
obcych, tłumaczenia.
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(210) 486276 (220) 2018 05 23
(731) TOKARSKI MACIEJ KRÓLOWA SHOPPINGU, Sieniawa
(540) KS Królowa Shoppingu

(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.07, 24.09.10, 25.01.05, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych on-line obejmu-
jące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży 
odzieżowej.

(210) 486296 (220) 2018 05 24
(731) PAŁYSKA KRZYSZTOF BELL PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE, Józefów
(540) BELL
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, preparaty do makija-
żu twarzy i ciała, kosmetyki koloryzujące do skóry, bazy pod 
makijaż, podkłady do makijażu, fluid do makijażu, korektory 
[kosmetyki], róże kosmetyczne, kosmetyki brązująco-opa-
lizujące, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyki do ust, 
pomadki do ust, błyszczyki do ust, balsamy do ust, kredki 
do ust, środki do makijażu oczu, kosmetyki do rzęs, kosmetyki 
do brwi, kosmetyki do paznokci, lakiery do paznokci, prepa-
raty do pielęgnacji paznokci, odżywki do paznokci, podkłady 
do paznokci [kosmetyki], zmywacze lakieru do paznokci [ko-
smetyki], spraye do utrwalania makijażu, środki do usuwania 
makijażu, preparaty do demakijażu, 16 opakowania kartono-
we, opakowania z tworzyw sztucznych, 20 pojemniki opako-
waniowe wykonane głównie z tworzyw sztucznych, kształ-
towane termicznie pojemniki z tworzyw sztucznych [inne 
niż do użytku domowego lub kuchennego], lusterka do ma-
kijażu do torebek, 21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory 
do makijażu, gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, 
pędzle kosmetyczne, pędzelki do makijażu, pojemniki na ko-
smetyki, przybory kosmetyczne, puderniczki [pojemniczki], 
szczotki do włosów, grzebienie, grzebyki do rzęs, przyrządy 
do demakijażu, 40 produkcja kosmetyków na zamówienie, 
produkcja opakowań do kosmetyków na zamówienie, 42 ba-
dania naukowe dotyczące kosmetyków, analiza laboratoryj-
na w dziedzinie kosmetyków.

(210) 486297 (220) 2018 05 24
(731) CIEKOT SYLWIA P.P.H. HEBE, Częstochowa
(540) nife SOFT OFFICE

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, nosidełka dla niemowląt do nosze-
nia na ciele, etui na klucze, zestawy podróżne [wyroby skó-
rzane], kuferki na kosmetyki [puste], kufry bagażowe, kufry 
podróżne, obroże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, parasole, 

parasolki, paski skórzane [inne niż odzież], plecaki, portfele, 
portmonetki, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudła 
skórzane na kapelusze, rzemienie, sakiewki do przecho-
wywania przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy 
osobistych, teczki, torby, podróżne torby na ubranie, torby 
na zakupy, torby plażowe, torby turystyczne, torebki, waliz-
ki, 25 apaszki [chustki], bielizna osobista, biustonosze, bluzy 
dresowe, boa na szyję, buty, chustki [apaszki], daszki [nakry-
cia głowy], fartuchy [odzież], futra [odzież], garnitury, getry, 
gorsety, halki [bielizna], kombinezony, kąpielówki, kostiumy 
kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, nakrycia głowy, legginsy, 
majtki, nauszniki [odzież], ocieplacze, obuwie, odzież goto-
wa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, 
okrycia wierzchnie [odzież], paski [odzież], pelerynki, piżamy, 
płaszcze kąpielowe, podwiązki, pończochy, rajstopy, ręka-
wiczki, skarpetki, spódnice, stroje na maskaradę, stroje plażo-
we, stroje przeciwdeszczowe, sukienki damskie, swetry, szale, 
szaliki, szlafroki, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce 
[odzież], wyroby pończosznicze, 35 usługi pośrednictwa 
w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, organizacja pokazów mody w celach promocyj-
nych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie po-
kazów handlowych i targów handlowych w celach komer-
cyjnych i reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów, mianowicie, odzieży, ubrań, nakryć głowy, 
obuwia, toreb, torebek, plecaków, parasolek, parasoli, obroży 
i okryć dla zwierząt, kufrów, walizek, portmonetek, portfeli, 
teczek pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.

(210) 486298 (220) 2018 05 24
(731) CIEKOT SYLWIA P.P.H. HEBE, Częstochowa
(540) nife
(510), (511) 18 aktówki, nosidełka dla niemowląt do nosze-
nia na ciele, etui na klucze, zestawy podróżne [wyroby skó-
rzane], kuferki na kosmetyki [puste], kufry bagażowe, kufry 
podróżne, obroże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, paraso-
le, parasolki, paski skórzane [inne niż odzież], plecaki, port-
fele, portmonetki, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, 
pudła skórzane na kapelusze, rzemienie, sakiewki do prze-
chowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych rze-
czy osobistych, teczki, torby, podróżne torby na ubranie, 
torby na zakupy, torby plażowe, torby turystyczne, torebki, 
walizki, 25 apaszki [chustki], bielizna osobista, biustonosze, 
bluzy dresowe, boa na szyję, buty, chustki [apaszki], daszki 
[nakrycia głowy], fartuchy [odzież], futra [odzież], garnitu-
ry, getry, gorsety, halki [bielizna], kombinezony, kąpielówki, 
kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, nakrycia gło-
wy, legginsy, majtki, nauszniki [odzież], ocieplacze, obu-
wie, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji 
skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], paski 
[odzież], pelerynki, piżamy, płaszcze kąpielowe, podwiązki, 
pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, stroje 
na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, 
sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szlafroki, woalki, 
welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby poń-
czosznicze, 35 usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób 
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trzecich, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, zapewnianie platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, 
prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów 
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych 
i reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż-
nych towarów, mianowicie, odzieży, ubrań, nakryć głowy, 
obuwia, toreb, torebek, plecaków, parasolek, parasoli, ob-
roży i okryć dla zwierząt, kufrów, walizek, portmonetek, 
portfeli, teczek pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez 
Internet.

(210) 486307 (220) 2018 05 24
(731) POPEK ALICJA, Warszawa
(540) ALICJA DO KUCHNI
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje ra-
diowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone 
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy 
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektro-
nicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, 
urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i re-
produkcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego 
w formie analogowej i cyfrowej, 35 reklama, reklama kore-
spondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 
typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations. doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych w reklamie, produkcja filmów reklamowych, projek-
towanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypo-
życzanie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
gadżetów reklamowych, zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie 
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób 
trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodar-
czej, administrowanie programami lojalności konsumen-
ta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systema-
tyzacja danych w komputerowych bazach danych, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesem, informacja o działalności gospodarczej, 
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, ba-
dania rynkowe, badania opinii publicznej, badania w za-

kresie biznesu, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radio-
wych, programów telewizyjnych, organizacja konkursów, 
organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, 
dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośred-
nictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu 
do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie 
on-line i w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie 
informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych 
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi wydaw-
nicze, publikowanie książek i innych materiałów druko-
wanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, 
gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci 
internetowej, kształcenie praktyczne jako pokazy, naucza-
nie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, warsztatów jako szkoleń, sprawdziany 
edukacyjne, informacja o edukacji.

(210) 486313 (220) 2018 05 24
(731) STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WARSZAWY, 

Warszawa
(540) Warsaw Embassy Festival

(531) 29.01.15, 26.01.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, dys-
trybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 41 organi-
zowanie festiwali, organizowanie festiwali w celach rozryw-
kowych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, 
organizowanie festiwali w celach kulturalnych, koncerty mu-
zyczne na żywo.

(210) 486324 (220) 2018 05 24
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) AEROLID
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne o działaniu prze-
ciwzapalnym i przeciwastmatycznym.

(210) 486327 (220) 2018 05 24
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) LAKTOPIN
(510), (511) 5 preparaty probiotyczne do stosowania 
w przypadku zmian skórnych.

(210) 486332 (220) 2018 05 24
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) CALOSTIM K2
(510), (511) 5 preparaty wspomagające mineralizację tkanki 
kostnej.

(210) 486382 (220) 2018 05 25
(731) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
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(540) PANI TERESKA & FRIENDS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.16, 11.03.09
(510), (511) 29 galaretki jadalne,  produkty mleczne, ryż 
z mlekiem w proszku, kasza manna z mlekiem w proszku, 
zupy w proszku, wszystkie wyżej wymienione produkty rów-
nież o obniżonej kaloryczności, bez zastosowanie cukru lub 
słodzone stewią lub ksylitolem i/lub bez laktozy i/lub bez 
glutenu i/lub wegetariańskie, 30 mieszanki ciasta, w tym 
ciasta w proszku, produkty żywnościowe z ciasta, wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, słodkie desery, słodkie 
desery w proszku, kremy i polewy do ciast, aromaty do ciast, 
preparaty do ciast, dekoracje cukiernicze do ciast, puddingi, 
wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej 
kaloryczności, bez zastosowanie cukru lub słodzone ste-
wią lub ksylitolem i/lub bez laktozy i/lub bez glutenu i/lub 
wegetariańskie, musy owocowe, 38 zapewnianie dostępu 
do blogów internetowych, komunikacja za pośrednictwem 
blogów online, poczta elektroniczna, przesyłanie tekstu, 
obrazu, wideo i treści multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu i mediów telekomunikacyjnych, udostępnianie 
forów internetowych on-line, 41 usługi pisania blogów, pi-
sanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
mianowicie pisanie i publikowanie przepisów kulinarnych, 
organizowanie konkursów kulinarnych, usługi edukacyjne 
odnośnie odżywiania i zdrowego trybu życia prowadzone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych.

(210) 486427 (220) 2018 05 28
(731) BLUE LEMON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) OLIMPIA
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, napoje bezalko-
holowe, soki.

(210) 486434 (220) 2018 05 28
(731) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) INEA stadion
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne przy wyko-
rzystaniu telewizji, radia, poczty, reklama, reklama radiowa, 
reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama 
w Internecie dla osób trzecich, promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklamy 
on-line, publikowanie materiałów reklamowych online, re-
klama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, roz-
powszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci 
komunikacyjnej on-line w Internecie, 38 telewizja kablowa 
nadająca informacje, nadawanie telewizji kablowej, transmi-
sja telewizji kablowych, usługi nadawania programów tele-
wizji kablowej i telewizji, nadawanie programów w telewizji, 
użytkowanie systemów telewizji kablowej, usługi transmi-
sji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji: 

emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo 
na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], usługi 
emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole interneto-
wym (IPTV), transmisje audycji telewizyjnych, transmisja pro-
gramów telewizyjnych, transmisja programów radiowych, 
usługi nadawania programów telewizyjnych, nadawanie 
programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji 
kablowej, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, 
transmisja programów radiowych i telewizyjnych, emisja 
programów telewizyjnych i radiowych, transmisja progra-
mów telewizyjnych drogą kablową, nadawanie i transmisja 
programów radiowych, nadawanie i transmisja programów 
telewizyjnych, interaktywne usługi nadawania programów 
i łączności, emitowanie i transmitowanie programów te-
lewizji kablowej, emisja programów telewizyjnych za po-
średnictwem Internetu, transmisja programów radiowych 
i telewizyjnych przez satelitę, nadawanie programów za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, retransmisja 
programów telewizyjnych za pośrednictwem satelity po-
zaziemskiej, nadawanie programów wizualnych i dźwię-
kowych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji au-
diowizualnej, usługi łączności audiowizualnej, transmisja 
informacji w dziedzinie audiowizualnej, przesyłanie informa-
cji drogą on-line, zapewnianie dostępu do treści multime-
dialnych on-line, 41 usługi rozrywkowe telewizji przemysło-
wej, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, 
produkcja programów radiowych lub programów telewizyj-
nych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja 
programów telewizji kablowej, produkcja radiowych pro-
gramów rozrywkowych, realizacja telewizyjnych programów 
rozrywkowych, produkcja programów dla telewizji kablo-
wej, udzielanie informacji dotyczących programów telewi-
zyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
produkcja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja 
i prezentacja programów radiowych, przygotowywanie pro-
gramów rozrywkowych do emisji, usługi w zakresie produk-
cji programów radiowych, realizowanie rozrywki w postaci 
programów telewizyjnych, przygotowywanie i realizacja 
programów telewizyjnych i radiowych, usługi programów 
informacyjnych dla radia lub telewizji, produkcja programów 
telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, udostęp-
nianie rozrywki on-line w postaci programów typu teletur-
nieje, zapewnianie rozrywki on-line, rozrywka interaktywna  
on-line, usługi w zakresie publikowania online, udostępnia-
nie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie informacji 
on-line związanych z mediami audiowizualnymi, udostęp-
nianie multimedialnych programów rozrywkowych za po-
średnictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bez-
przewodowych i on-line, udzielanie informacji dotyczących 
rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szeroko-
pasmowych, bezprzewodowych i on-line, usługi w zakresie 
informacji sportowej, usługi w zakresie rozrywki sportowej.

(210) 486437 (220) 2018 05 28
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mFoster

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.08, 26.04.09
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 35 usługi 
doradztwa oraz pomocy w organizowaniu, prowadzeniu 
i zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania rynku, 
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badania opinii publicznej, usługi przetwarzania danych, 
usługi wyszukiwania informacji w plikach komputero-
wych i w dokumentach na nośnikach papierowych, wy-
najem oraz dzierżawa maszyn biurowych, sprzętu kom-
puterowego i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie 
pośrednictwa pracy,usługi w zakresie agencji pracy tym-
czasowej, rekrutacja i dobór personelu, doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, opracowywanie i po-
wielanie dokumentów, prace biurowe, administrowanie 
biurami, 36 usługi finansowe z wyłączeniem ubezpie-
czeń i funduszów emerytalnych, świadczone drogą elek-
troniczną usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń 
i funduszów emerytalnych, usługi bankowe, usługi ban-
kowe świadczone drogą elektroniczną, udzielanie kredy-
tów i pożyczek, zarządzanie i doradztwo w sprawach fi-
nansowych, analizy finansowe, wycena finansowa, usługi 
agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 37 konserwa-
cja i naprawa maszyn biurowych i sprzętu komputero-
wego, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji, usługi 
w zakresie centrów telefonicznych, 39 transport, infor-
macja o transporcie, wynajmowanie środków transpor-
tu, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, 
magazynowanie i przechowywanie towarów, informacja 
o magazynowaniu, dostarczanie przesyłek, usługi pocz-
towe i kurierskie, usługi w zakresie przechowywania 
dokumentów w postaci papierowej i magazynowania 
elektronicznych nośników danych, 40 usługi drukowa-
nia, usługi poligraficzne, 41 usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie oprogramowania komputero-
wego, publikacje książek i periodyków, publikacje elek-
troniczne on-line książek i periodyków, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie i publi-
kowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 doradztwo 
w sprawach oprogramowania, sprzętu komputerowego 
i technologii informacyjnej (IT), zarządzanie technologią 
informacyjną, projektowanie, powielanie, konserwacja, 
instalacja, aktualizacja i wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego oraz technologii informatycznych, two-
rzenie oraz zarządzanie stronami internetowymi portala-
mi internetowymi.

(210) 486442 (220) 2018 05 28
(731) STĘPIEŃ MAŁGORZATA FOTOGRAFIKA, Legnica
(540) SZTUKA W FORMIE
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne świadczone za pośrednictwem bloga, 41 usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.

(210) 486453 (220) 2018 05 28
(731) KRZEMIŃSKA MALWINA, Chudów
(540) CINAMOON

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 14 zegarki, 25 odzież, obuwie, 35 sprzedaż hur-
towa i detaliczna w związku z odzieżą, obuwiem i zegarkami 
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz 
sieci Internet.

(210) 486454 (220) 2018 05 28
(731) Amomed Pharma GmbH, Wiedeń, AT
(540) EMPESIN

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty 
medyczne.

(210) 486475 (220) 2018 05 28
(731) AT ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) one

(531) 18.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, 
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 [na-
krycia głowy], czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, czubki 
do butów, daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, długie 
luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], fartu-
chy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabar-
dyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, gorsety, gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, hal-
ki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], 
kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe 
[odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki, kiesze-
nie do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona japońskie, 
kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], 
kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do bu-
tów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krót-
kimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie 
haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, leg-
ginsy, 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 gimnastycz-
ne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane 
z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samo-
chodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, 
odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, 
odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia 
wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski 
na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielo-
we, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cho-
lewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy 
[odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], peleryn-
ki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, pikowane 
kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy bu-
tów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pod-
szewki gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki 
do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające 
pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciar-
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skie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sanda-
ły kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające 
pot, spódnice, spódnico - spodenki, stroje do judo, stroje 
na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, su-
kienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szali-
ki, szarfy [do ubrania], szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki 
niepapierowe, 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, 28 akcesoria na-
dmuchiwane do basenów, amunicja do broni paintballowej 
[artykuły sportowe], artykuły gimnastyczne, automaty 
do gier hazardowych, automaty do gier na monety, automa-
ty do gier wideo, automaty do gry, balony, bandy stołów bi-
lardowych, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [za-
bawki], bąki [zabawki], bloki startowe [artykuły sportowe], 
bobsleje, bodyboard, broń do szermierki, broń harpunowa 
[artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], 
broń zabawkowa, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie 
z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów synte-
tycznych, ciastolina, czujniki brania [sprzęt wędkarski], deski 
do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, 
deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (za-
bawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, 
dżojstiki do gier wideo, ekrany maskujące [artykuły sporto-
we], ekspandery [ćwiczenia], figurki do zabawy, folie ochron-
ne przystosowane do ekranów gier przenośnych, gra 
w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające na bu-
dowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicz-
nymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki, gwizdki 
[wabiki] myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle, hulajnogi 
[zabawki], huśtawki, igły do pompek do pompowania piłek 
do gier, kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, 
kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe 
[zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, 
karuzele do wesołych miasteczek, kije do gier, kije do sno-
okera, kije golfowe, kije hokejowe, klocki do zabawy [kon-
strukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, 
konie na biegunach [zabawki], kontrolery do konsoli gier, 
końcówki do kijów bilardowych, kosmetyki zabawkowe 
[nie do stosowania], kości do gry, krawędzie nart, kreda do ki-
jów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardo-
we, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla lalek, łuki 
do strzelania, łyżworolki, łyżwy, madżong, marionetki, maski 
szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, maszty 
do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń sprawno-
ściowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny i urządzenia 
do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone 
jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, misie 
pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły 
sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], narty, narty ski-
boardowe, ochraniacze [części strojów sportowych], ochra-
niacze na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe 
[z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pachin-
ko [japońska gra automatowa], pałeczki mażoretkowe, pa-
pierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, pasy do pływa-
nia, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], 
pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i za-
baw, piniaty, plansze do gry w warcaby, plastelina do zaba-
wy, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy 
do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki 
dla wędkarzy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokry-
cie ślizgów nart, pompki specjalnie przystosowane do pom-
powania piłek do gier, proce [artykuły sportowe], przenośne 
gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, przy-
bory do łucznictwa, przyrządy do naprawy darni na polu 

golfowym [akcesoria golfowe], przyrządy do wyrzucania rzu-
tek strzelniczych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycz-
nych, rakiety śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice bok-
serskie, rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice 
do gier, rękawice do szermierki, rękawice golfowe, roboty 
zabawkowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, 
rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], 
rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody 
do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów, siatki 
na motyle, siatki tenisowe, skóra focza [pokrycia na narty], 
smycze do desek surfingowych, spławiki wędkarskie, sprzęt 
do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery trenin-
gowe, sterowniki do zabawek, stojaki do choinek, stoły bilar-
dowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetona-
mi, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, 
strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukier-
ków, suspensoria dla sportowców, szachownice, szachy, 
szpule do latawców, sztuczne przynęty wędkarskie, śmiesz-
ne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, śnieg 
sztuczny na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tar-
cze strzelnicze, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, tor-
by na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, 
trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] 
do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], tuby strzelające 
na imprezy, tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla 
lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], 
uprząż wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządzenia 
do sztuczek magicznych, urządzenia do wyrzucania piłek te-
nisowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, 
urządzenia pływackie do pływania, urządzenia zaciskowe 
[sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub ry-
bołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki, wiąza-
nia do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla 
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe, 
wrotki, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], wstążki do gim-
nastyki artystycznej, zabawki, zabawki dla zwierząt domo-
wych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiec-
twa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy 
modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżal-
nie [przedmioty do zabawy], żetony do gier hazardowych, 
żyłki wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli sa-
molotów w pomniejszonej skali.

(210) 486481 (220) 2018 05 28
(731) SZAŁKOWSKI TOMASZ TOMAS CATERING, Poznań
(540) Tomas CATERING

(531) 09.07.19, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), usługi cateringu 
zewnętrznego.

(210) 486489 (220) 2018 05 29
(731) BAMAL POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Krościenko
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(540) Deluxe

(531) 02.09.01, 27.05.01, 26.11.02, 29.01.15
(510), (511) 3 nawilżane odświeżające chusteczki higienicz-
ne, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosme-
tycznych, żele pod prysznic, żele do włosów, żele do ciała, 
żele do golenia, szampony, 16 papier toaletowy, papier toale-
towy w rolkach, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne.

(210) 486491 (220) 2018 05 29
(731) KACPRZAK ANETA, Warszawa
(540) KACASE

(531) 26.04.18
(510), (511) 18 kosmetyczki, plecaki, torby, walizki, pasy, etui, 
saszetki, 21 pędzle, etui, myjki, futerały dopasowane do przy-
borów kosmetycznych, kosmetyczki podróżne i na przybory 
toaletowe.

(210) 486514 (220) 2018 05 29
(731) SKYCASH POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) skycash

(531) 24.13.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje mobilne dotyczą-
ce spraw finansowych, aplikacje mobilne dotyczące obsługi 
transakcji finansowych, aplikacje mobilne dotyczące usług 
płatniczych, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje 
do pobrania na smartfony, programy komputerowe, opro-
gramowanie komputerowe [programy], programy kompu-
terowe do pobrania, programy komputerowe dotyczące 
spraw finansowych, oprogramowanie komputerowe do-
tyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie 
komputerowe dotyczące usług płatniczych, programy kom-
puterowe i aplikacje mobilne umożliwiające pośrednictwo 
w płatnościach, aplikacje do pobrania do użytku z telefo-
nami komórkowymi, 36 działalność finansowa, działalność 
monetarna, izby rozrachunkowe (finansowe), usługi wymia-
ny walut, usługi płatnicze, bankowość online, bankowość 
mobilna, doradztwo w sprawach finansowych, informacje 
finansowe, przetwarzanie płatności dokonanych za pomo-
cą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych 
za pomocą kart kredytowych, transakcje finansowe, transfer 
elektroniczny środków pieniężnych, pośrednictwo w usłu-
gach finansowych, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmo-
waniu pieniędzy, 42 projektowanie systemów komputero-
wych, tworzenie programów komputerowych, tworzenie 
programów komputerowych dotyczących usług płatniczych 
i obsługi transakcji finansowych, tworzenie aplikacji mobil-

nych, tworzenie aplikacji mobilnych dotyczących usług 
płatniczych i obsługi transakcji finansowych, konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
oprogramowanie jako usługa, aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, instalacje oprogramowania kompute-
rowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
powielanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w za-
kresie technologii informacyjnej, opracowywanie rozwiązań 
aplikacji oprogramowania komputerowego, projektowanie 
aplikacji mobilnych, konserwacja aplikacji mobilnych, aktu-
alizacja aplikacji mobilnych, doradztwo w zakresie aplikacji 
mobilnych.

(210) 486517 (220) 2018 05 29
(731) AGROKORDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szosa Turecka
(540) COR’NICHON

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 ogórki konserwowe.

(210) 486524 (220) 2018 05 29
(731) FLEXHR DORADZTWO PERSONALNE AGENCJA 

ZATRUDNIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń

(540) FlexHR

(531) 26.13.25, 26.01.02, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji 
pracowników, agencje zatrudnienia tymczasowego, dostar-
czanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, or-
ganizowanie i prowadzenie targów pracy, usługi w zakresie 
pracowników tymczasowych, usługi dotyczące rekrutacji ka-
dry pracowniczej, usługi informacyjne dotyczące stanowisk 
pracy i kariery zawodowej, usługi biur pośrednictwa pracy, 
profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, reklama rekrutacji 
personelu, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji persone-
lu, konsultacje i doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, 
leasing pracowniczy, doradztwo i konsultacje dotyczące 
zatrudnienia, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, przepro-
wadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji za-
wodowych, przeprowadzanie programów motywacyjnych 
dla pracowników, badania rynkowe, badania biznesowe, 
badania dotyczące informacji biznesowych, doradztwo biz-
nesowe, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, 41 kursy 
szkoleniowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi 
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, do-
radztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe 
i edukacyjne], informacje dotyczące kariery zawodowej 
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i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne 
i szkoleniowe), doradztwo w zakresie szkolenia i doskona-
lenia zawodowego, szkolenia edukacyjne, szkolenia bizne-
sowe, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life 
coachingu, konferencje (organizowanie i prowadzenie -), 
organizowanie i prowadzenie konferencji związanych z biz-
nesem, edukacją, organizowanie i prowadzenie wykładów, 
usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami za-
rządzania pracownikami, usługi wydawnicze i reporterskie, 
usługi publikacji.

(210) 486525 (220) 2018 05 29
(731) HEALTHUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AioCare
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, pomiaro-
we, sprawdzające, sygnalizacyjne i kontrolne do rozwijania 
i optymalizacji systemów do terapii inhalacyjnej i diagnosty-
ki układu oddechowego, aplikacje do pobrania na smartfony 
do monitorowania funkcji układu oddechowego, aplikacje 
komputerowe do pobrania do monitorowania funkcji układu 
oddechowego, aplikacje mobilne do pobrania do monitoro-
wania funkcji układu oddechowego, oprogramowanie i apli-
kacje do urządzeń przenośnych do monitorowania funkcji 
układu oddechowego, oprogramowanie komputerowe 
związane z monitorowaniem funkcji układu oddechowego, 
oprogramowanie komputerowe do pomiaru i zapisu funk-
cjonowania płuc, oprogramowanie komputerowe do stero-
wania urządzeniami medycznymi, komputery przystosowa-
ne do pomiaru i zapisu funkcjonowania płuc, elektroniczna 
aparatura monitorująca, inna niż do celów medycznych, mo-
nitory oddechu [niemedyczne], spirometry do użytku nauko-
wego, powyższe towary nie są związane z towarami stoso-
wanymi do pielęgnacji zębów, w chirurgii stomatologicznej, 
ortodontycznej lub w laboratoriach stomatologicznych, 
10 aparaty i instrumenty medyczne związane z układem 
oddechowym, urządzenia do diagnostyki, badania i kon-
troli związane z układem oddechowym, towary do użytku 
w zakresie medycyny zajmującej się układem oddechowym, 
przyrządy do terapii oddechowej, spirometry [aparatura 
medyczna], spirometry do badania czynności płuc, apara-
tura do pomiaru, testowania i zapisu funkcjonowania płuc, 
mierniki do przepływu wydychanego powietrza, urządzenia 
do pomiaru funkcjonowania płuc, urządzenia monitorujące 
oddychanie, urządzenie do badania działania płuc do użyt-
ku medycznego, urządzenia do kontrolowania parame-
trów płucnej wymiany gazowej, urządzenia do łagodzenia 
trudności z oddychaniem, urządzenia do badania czynno-
ści płuc, nebulizatory do terapii oddechowej, inhalatory 
do użytku medycznego, elektryczna aparatura i instrumen-
ty medyczne w zakresie inhalacji i pneumologii, elektrycz-
na aparatura i instrumenty medyczne do analizy, diagnozy 
i terapii w zakresie zaburzeń układu oddechowego, w szcze-
gólności sprzęt do spirometrii i sprzęt do oksymetrii, części 
i akcesoria do wymienionych towarów, w szczególności za-
wory, czujniki przepływu, ustniki, pierścienie uszczelniające, 
powyższe towary nie są związane z towarami stosowanymi 
w pielęgnacji zębów, w chirurgii stomatologicznej, ortodon-
tycznej lub w laboratoriach stomatologicznych, 42 projekto-
wanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycz-
nej, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, 
badania naukowe i przemysłowe w zakresie inhalacji, pneu-
mologii diagnostycznej i terapeutycznej, badania kliniczne 
w dziedzinie chorób układu oddechowego, projektowanie 
sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie me-
dycyny zajmującej się układem oddechowym, usługi roz-

wijania sprzętu komputerowego i oprogramowania kom-
puterowego w zakresie medycyny zajmującej się układem 
oddechowym, 44 usługi medyczne w zakresie monitoro-
wania funkcjonowania płuc pacjentów, udzielanie informacji 
w zakresie medycyny zajmującej się układem oddechowym, 
usługi medyczne w dziedzinie inhalacji i pulmonologii, usłu-
gi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 486528 (220) 2018 05 29
(731) DOGMAT SYSTEMY SPÓŁKA AKCYJNA, Suchy Las
(540) TBN Twoje Bezpieczne Należności

(531) 24.01.01, 24.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, 
fakturowanie, sporządzanie faktur, audyt finansowy, audyt 
przedsiębiorstw, audyt działalności gospodarczej, audyt 
sprawozdań finansowych, rachunkowość, księgowość i au-
dyt, doradztwo związane z audytem, 36 usługi w zakresie 
faktoringu faktur, usługi w zakresie dyskonta faktur, windyka-
cja, skomputeryzowana windykacja wymagalnych należno-
ści, elektroniczne usługi windykacji należności, windykacja 
należności i odzyskiwanie długów, windykacja należności 
i odzysk długu, usługi w zakresie windykacji długu i fakto-
ringu wierzytelności, finansowanie projektów, zapewnianie 
finansowania, finansowanie pożyczek, usługi finansowania, 
finansowe usługi konsultingowe, indywidualne planowanie 
finansowe, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finanso-
we, pomoc finansowa, inwestycje finansowe, organizowanie 
transakcji finansowych, zarządzanie ryzykiem finansowym, 
usługi finansowo-inwestycyjne, informacja finansowa, usługi 
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, zapewnienie 
finansowania dla firm, zapewnienie finansowania dla przed-
siębiorstw, usługi finansowe dla spółek, usługi finansowe, 
pieniężne i bankowe, ściąganie należności i faktoring.

(210) 486538 (220) 2018 05 30
(731) THE HOUSE OF FABLES ROBASZYŃSKI-JANIEC 

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) TRAINS VR

(531) 15.07.01, 07.11.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 9 symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, 
aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne urzą-
dzenia dydaktyczne [do nauczania], urządzenia do nagrywa-
nia, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, dys-
ki kompaktowe [CD-ROM-y], dyski optyczne, ekrany wideo, 
filmy rysunkowe animowane, grafika do pobrania do telefo-
nów komórkowych, interfejsy komputerowe, kamery wideo, 
komputery, komputery do noszenia na ciele lub w ubra-
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niach, monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele 
lub w ubraniach, odtwarzacze płyt DVD, oprogramowanie 
gier, optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, pro-
gramy komputerowe nagrane, smartfony, sprzęt kompute-
rowy, tablety, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, 
okulary do rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę 
do rzeczywistości wirtualnej, 28 gry planszowe, gry przeno-
śne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, 
kontrolery do konsoli gier, przenośne gry i zabawki posia-
dające funkcje telekomunikacyjne, przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, urządzenia do gier, 
gry - łamigłówki, gry elektroniczne, gry.

(210) 486542 (220) 2018 05 30
(731) GRUDZIŃSKI MACIEJ GREJ ALUMINIUM MODULAR 

SYSTEMS, Załęże
(540) grej ALUMINIUM MODULAR SYSTEMS

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 6 aluminium [glin], drabiny metalowe, drabi-
ny ze stopniami metalowymi, stopy metalu zawierające 
wapń i aluminium [glin], drobne wyroby metalowe, drzwi 
metalowe, formy, klamki do drzwi metalowe, kolejki lino-
we naziemne (wyposażenie metalowe dla nawierzchni 
-), konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkiele-
ty ramowe -) [budownictwo], kosze metalowe, materiały 
konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla bu-
downictwa, metalowe, okna metalowe, pojemniki [kasety, 
paki] metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, 
schody (obudowy -) metalowe, stopnie schodów meta-
lowe, szkielety metalowe [budownictwo], szkieletowe 
rusztowania metalowe, wsporniki metalowe dla budow-
nictwa, okna żaluzjowe metalowe, 7 dźwigi [urządzenia 
do podnoszenia i wyciągania], wyciągi [dźwigi], podno-
śniki [urządzenia], żurawie masztowe, podnośniki [windy], 
urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, 
ruchome chodniki, stoły do maszyn, 12 wózki napędzane 
siłą ludzką, wózki transportowe, 20 stoły warsztatowe, sto-
ły metalowe, blaty stołowe, stoły, 40 frezowanie, szlifowa-
nie, polerowanie materiałami ściernymi, obróbka metali, 
grawerowanie.

(210) 486544 (220) 2018 05 30
(731) GRADOWSKI MIECZYSŁAW, Modzerowo
(540) Morello

(531) 05.07.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 owoce przetworzone, 30 wyroby cukiernicze.

(210) 486557 (220) 2018 05 30
(731) WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) antal THE VALUE OF SPECIALIZED TALENTS

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności 
konsumenta, administrowanie programami dla osób czę-
sto podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, aktualiza-
cja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosz-
tów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, 
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania 
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie 
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośred-
nictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w re-
klamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, 
fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom za pośrednictwem punk-
tów informacji konsumenckiej, impresariat w działalności 
artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, informacja o działalności 
gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządza-
nie plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, 
obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie 
CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób 
trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja 
pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsour-
cing w zakresie doradztwa biznesowego, pisanie scenariu-
szy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie doku-
mentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro-
dukcja programów typu telezakupy, produkcja programów 
związanych z telezakupami, projektowanie materiałów 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prze-
prowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji per-
sonelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań 
podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, reje-
stracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekru-
tacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie 
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indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne 
zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w kom-
puterowych bazach danych, telefoniczne udzielanie infor-
macji dla nieobecnych abonentów, telemarketing, trans-
krypcja wiadomości w zakresie prac biurowych, tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji im-
portowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingo-
we, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek 
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, 
usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego do-
tyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych! inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finanso-
wania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usłu-
gi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach 
wchodzące w zakres prac biurowych, usługi public rela-
tions, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań wcho-
dzące w zakres prac biurowych, usługi w zakresie nabywa-
nia dla osób trzecich obejmujące zakupy produktów i usług 
dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie po-
równywania cen, usługi związane z przenoszeniem przed-
siębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów stano-
wiących tablice reklamowe, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów 
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wypo-
sażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamo-
wych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlo-
we w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób 
trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami re-
fundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalno-
ści gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni 
strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(210) 486564 (220) 2018 05 30
(731) LANGE BARBARA, Gdynia
(540) Sillia

(531) 01.01.05, 26.11.01, 26.11.13, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 24 poszewki, poszewki na poduszki, pościel, 
prześcieradła, śpiwory, bielizna pościelowa, bielizna domo-
wa, materiały na bieliznę osobistą, jedwab, 25 halki, halki, 
półhalki, pidżamy, bielizna damska, bielizna osobista.

(210) 486567 (220) 2018 05 30
(731) TALAREK MAREK JAN, Warszawa
(540) SYSTEMA POLAND
(510), (511) 41 szkolenia sportowe, prowadzenie warszta-
tów (szkolenia).

(210) 486570 (220) 2018 05 29
(731) DOGMAT SYSTEMY SPÓŁKA AKCYJNA, Suchy Las
(540) DS DOGMAT SYSTEMY

(531) 27.05.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, 
fakturowanie, sporządzanie faktur, audyt finansowy, audyt 
przedsiębiorstw, audyt działalności gospodarczej, audyt 
sprawozdań finansowych, rachunkowość, księgowość i au-
dyt, doradztwo związane z audytem, 36 usługi w zakresie 
faktoringu faktur, usługi w zakresie dyskonta faktur, windyka-
cja, skomputeryzowana windykacja wymagalnych należno-
ści, elektroniczne usługi windykacji należności, windykacja 
należności i odzyskiwanie długów, windykacja należności 
i odzysk długu, usługi w zakresie windykacji długu i fakto-
ringu wierzytelności, finansowanie projektów, zapewnianie 
finansowania, finansowanie pożyczek, usługi finansowania, 
finansowe usługi konsultingowe, indywidualne planowanie 
finansowe, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finanso-
we, pomoc finansowa, inwestycje finansowe, organizowanie 
transakcji finansowych, zarządzanie ryzykiem finansowym, 
usługi finansowo-inwestycyjne, informacja finansowa, usługi 
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, zapewnienie 
finansowania dla firm, zapewnienie finansowania dla przed-
siębiorstw, usługi finansowe dla spółek, usługi finansowe, 
pieniężne i bankowe, ściąganie należności i faktoring.

(210) 486576 (220) 2018 05 30
(731) DĄBEK ŁUKASZ DIVENTI, Leżajsk
(540) zbita szybka

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 
26.04.10, 26.04.11, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.05

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z te-
lefonami komórkowymi, usługi handlu detalicznego w za-
kresie akcesoriów telefonicznych i komputerowych, rekla-
ma i marketing w zakresie usług serwisowych urządzeń 
elektronicznych, reklama w Internecie dla osób trzecich, 
reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci ko-
munikacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki, promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama 
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, informa-
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cja marketingowa na temat usług serwisowych urządzeń 
elektronicznych oraz akcesoriów do telefonów komórko-
wych, udzielanie informacji o działalności gospodarczej 
dotyczącej franchisingu, informacja handlowa wspomaga-
na komputerowo, udzielanie informacji handlowych w za-
kresie usług serwisowych urządzeń elektronicznych, infor-
macje na temat metod sprzedaży,  dostarczanie informacji 
za pośrednictwem Internetu na temat usług serwisowych 
urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do telefonów 
komórkowych, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, 37 instalowanie 
i naprawa telefonów, naprawa lub konserwacja aparatów 
telefonicznych, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzę-
tu telefonicznego, usługi ładowania baterii do komputerów 
i telefonów, naprawa komputerów, usługi instalacji kom-
puterów, usługi konserwacji komputerów, naprawa i kon-
serwacja urządzeń elektronicznych, naprawa i konserwacja 
elektronicznych paneli wyświetlających, usługi naprawcze 
w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, insta-
lowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, wymiana 
baterii, telefoniczne udzielanie informacji na temat usług 
serwisowych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów 
do telefonów komórkowych, udzielanie informacji konsu-
menckich o produktach i usługach w zakresie usług serwi-
sowych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do te-
lefonów komórkowych, 42 odblokowywanie telefonów 
komórkowych, usługi komputerowe, odzyskiwanie danych 
z komputerów, usługi diagnostyki komputerowej, naprawa 
oprogramowania komputerowego, instalacja, utrzymanie, 
naprawa i serwis oprogramowania komputerowego.

(210) 486578 (220) 2018 05 30
(731) Arcona Property Fund N.V. , Amsterdam, NL
(540) TUŻTUŻ
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hur-
towej towarów takich jak: artykuły spożywcze, pieczywo, 
słodycze, wyroby cukiernicze, mięso, wędliny, owoce i wa-
rzywa, artykuły chemii gospodarczej i kosmetyki, artykuły 
gospodarstwa domowego, leki, preparaty witaminowe 
i lecznicze, kwiaty cięte i doniczkowe, artykuły kwiaciarskie, 
odzież, obuwie, telefony komórkowe i akcesoria GSM, arty-
kuły wędkarskie i zoologiczne, artykuły elektrotechniczne, 
narzędzia ogrodnicze, sprzęt komputerowy i fotograficzny, 
biżuteria oraz upominki, 36 usługi w zakresie nierucho-
mości, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa pomieszczeń 
sklepowych.

(210) 486579 (220) 2018 05 30
(731) Arcona Property Fund N.V. , Amsterdam, NL
(540) tużtuż

(531) 27.05.01, 17.01.05, 17.01.09, 26.02.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hur-
towej towarów takich jak: artykuły spożywcze, pieczywo, sło-
dycze, wyroby cukiernicze, mięso, wędliny, owoce i warzywa, 
artykuły chemii gospodarczej i kosmetyki, artykuły gospo-
darstwa domowego, leki, preparaty witaminowe i leczni-
cze, kwiaty cięte i doniczkowe, artykuły kwiaciarskie, odzież, 
obuwie, telefony komórkowe i akcesoria GSM, artykuły węd-
karskie i zoologiczne, artykuły elektrotechniczne, narzędzia 
ogrodnicze, sprzęt komputerowy i fotograficzny, biżuteria 
oraz upominki, 36 usługi w zakresie nieruchomości, dzierża-
wa nieruchomości, dzierżawa pomieszczeń sklepowych.

(210) 486581 (220) 2018 05 30
(731) CYRAŃSKI RAFAŁ FUNKYMEDIA, Łódź
(540) fm funkymedia

(531) 26.11.13, 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, reklama w Internecie dla osób trzecich, marketing inter-
netowy, optymalizacja stron internetowych.

(210) 486583 (220) 2018 05 30
(731) DUDYCZ RUN RADOSŁAW DUDYCZ SPÓŁKA JAWNA, 

Gdańsk
(540) DUDYCZ RUN
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organi-
zowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie or-
ganizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, 
konferencji, seminariów, zjazdów, usługi w zakresie sportu 
i rekreacji, kluby sportowe, udostępnianie obiektów i urzą-
dzeń sportowych, wynajem sprzętu sportowego, organizo-
wanie zawodów, obozów i zgrupowań sportowych, usługi 
trenerów osobistych w zakresie sportu i aktywności fizycz-
nej, usługi trenerów osobistych w zakresie biegania i fitness, 
usługi wydawnicze.

(210) 486584 (220) 2018 05 30
(731) WOJTOŃ EWELINA ALLOELLO, Turze Pole
(540) alloello

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.03.02, 02.09.01
(510), (511) 28 ubranka dla lalek, zabawki wypchane.

(210) 486588 (220) 2018 05 31
(731) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) MEDICHECK
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, aplikacje komputero-
we do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku z telefo-
nami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, 
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publi-
kacje elektroniczne, 16 katalogi, publikacje drukowane, 
periodyki, publikacje periodyczne drukowane, książki, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi 
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w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży koresponden-
cyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji, następujących 
towarów: aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe 
do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku z telefona-
mi komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, 
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publika-
cje elektroniczne, katalogi, publikacje drukowane, perio-
dyki, publikacje periodyczne drukowane, książki, produkty 
biobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty i artykuły 
medyczne, produkty lecznicze, preparaty farmaceutycz-
ne do pielęgnacji skóry, płyny do pielęgnacji skóry [lecz-
nicze], 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, szko-
lenia, usługi wydawnicze.

(210) 486589 (220) 2018 05 31
(731) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) MEDICHECK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.07, 24.17.20, 26.04.01, 
26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.01.01, 26.01.03

(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, aplikacje komputero-
we do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku z telefo-
nami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, 
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publi-
kacje elektroniczne, 16 katalogi, publikacje drukowane, 
periodyki, publikacje periodyczne drukowane, książki, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi 
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży koresponden-
cyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji, następujących 
towarów: aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe 
do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku z telefona-
mi komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, 
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publika-
cje elektroniczne, katalogi, publikacje drukowane, perio-
dyki, publikacje periodyczne drukowane, książki, produkty 
biobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty i artykuły 
medyczne, produkty lecznicze, preparaty farmaceutycz-
ne do pielęgnacji skóry, płyny do pielęgnacji skóry [lecz-
nicze], 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, szko-
lenia, usługi wydawnicze.

(210) 486590 (220) 2018 05 31
(731) MORGULEC ARTUR MARIA, Warszawa
(540) SZKOLENIA GROM

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.11, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.16, 
26.04.18, 26.13.01

(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie].

(210) 486594 (220) 2018 06 01
(731) WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) 

(531) 29.01.14, 04.03.19, 03.01.16, 03.01.24, 01.15.05, 26.01.01, 
26.01.04, 26.01.13, 26.01.15, 26.04.04, 26.04.06, 26.07.05

(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 486596 (220) 2018 06 01
(731) LANG TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TAURON TourdePologne amatorów

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.19

(510), (511) 35 usługi w zakresie rozpowszechniania mate-
riałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, 
próbek, naklejek, plakatów, zaproszeń, katalogów i publikacji, 
gadżetów promocyjnych, tablic informacyjnych, banerów, 
roll - upów, systemów wystawienniczych, reklam prasowych,  
telewizyjnych i radiowych, reklam on-line w sieci kompute-
rowej, reklam na nośnikach outdoor i indor, prezentacji mul-
timedialnych, filmów reklamowych, reklama i promocja przy 
pomocy manekinów, marketing, promocja, działania wize-
runkowe i PR, organizowanie wystaw, konferencji i przedsię-
wzięć plenerowych w celach reklamowych, wynajmowanie 
miejsca na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, 41 organizowanie zawodów i imprez 
sportowych, usługi w zakresie publikowania tekstów innych 
niż reklamowe, takie jak gazety, czasopisma oraz magazyny 
i serwisy on-line, publikacje książek elektronicznych, informa-
cja o imprezach rozrywkowych, turystycznych, kulturalnych, 
sportowych, informacja o rekreacji, edukacji, organizowa-
nie wystaw w celach kulturalnych, informacyjnych i eduka-
cyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie 
kongresów i konferencji, organizowanie i realizacja spektakli, 
widowisk oraz imprez rozrywkowych, usługi reporterskie, 
dziennikarstwo.
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(210) 486598 (220) 2018 06 01
(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM 

Z CHOROBĄ ALZHEIMERA, Warszawa
(540) POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM 

Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

(531) 05.03.11, 05.03.14, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 audyty domów opieki pod kątem spełniania 
warunków dla pobytu w nich chorych na chorobę Alzheime-
ra, badania opinii publicznej, zbieranie ankiet i badania sta-
tystyczne dotyczące informacji związanych z osobami cho-
rymi na chorobę Alzheimera, 41 opracowywanie i publikacja 
materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla osób chorych 
na chorobę Alzheimera, ich opiekunów oraz członków ich ro-
dzin, wypożyczanie książek, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, szkoleń, grup wsparcia, edukacja [nauczanie], 
kształcenie wyższego i średniego personelu medycznego 
oraz pracowników placówek pomocy w zakresie spraw zwią-
zanych z chorobą Alzheimera, udzielanie porad opiekuńczo-
-pielęgnacyjnych oraz innych w zakresie spraw dotyczących 
osób chorych na chorobę Alzheimera, 44 opieka zdrowotna, 
prowadzenie terapii dla osób chorych na chorobę Alzhe-
imera, ich opiekunów oraz członków ich rodzin, udzielanie 
wsparcia psychicznego, udzielanie porad psychologicznych, 
prowadzenie telefonu zaufania dla osób chorych na choro-
bę Alzheimera i ich opiekunów oraz członków ich rodzin.

(210) 486599 (220) 2018 06 01
(731) KEFAL KEMPISTY SPÓŁKA JAWNA, Ostrów 

Mazowiecka
(540) KEFAL
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, bitu-
miczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budow-
nictwa, konstrukcje budowlane niemetalowe, cegły, cement, 
dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, 
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, wyro-
by kamieniarskie, materiały wiążące do produkcji kamieni, 
kamień, kamień budowlany, łupek, łupki dachowe, dachów-
ka łupkowa, proszek łupkowy, cement magnezjowy, margiel 
wapienny, marmur, materiały budowlane niemetalowe, ma-
teriały do pokryć nawierzchni drogowych, mozaiki dla bu-
downictwa, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe materia-
ły na pokrycia dachowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki 
ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, nie-
metalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cemento-
we, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalo-
wych, podłogowe płyty parkietowe, słupy cementowe, słupy 
niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla linii 
elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, 
słupy telegraficzne niemetalowe, sztuczny kamień.

(210) 486600 (220) 2018 06 01
(731) WNUK ANETA MERAVIGLIOSO, Zakrzówek
(540) gabo.re

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzę-
tu komputerowego, 41 komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, 42 doradztwo w zakresie opro-
gramowania komputerowego, instalacja oprogramowania 
komputerowego.

(210) 486601 (220) 2018 06 01
(731) KEFAL KEMPISTY SPÓŁKA JAWNA,  

Ostrów Mazowiecka
(540) KEFAL

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.24, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.05, 
26.11.10, 26.11.13

(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, bitu-
miczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budow-
nictwa, konstrukcje budowlane niemetalowe, cegły, cement, 
dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, 
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, wyro-
by kamieniarskie, materiały wiążące do produkcji kamieni, 
kamień, kamień budowlany, łupek, łupki dachowe, dachów-
ka łupkowa, proszek łupkowy, cement magnezjowy, margiel 
wapienny, marmur, materiały budowlane niemetalowe, ma-
teriały do pokryć nawierzchni drogowych, mozaiki dla bu-
downictwa, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe materia-
ły na pokrycia dachowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki 
ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, nie-
metalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cemento-
we, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalo-
wych, podłogowe płyty parkietowe, słupy cementowe, słupy 
niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla linii 
elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, 
słupy telegraficzne niemetalowe, sztuczny kamień.

(210) 486604 (220) 2018 06 01
(731) SOWA TOMASZ TRINITY MEDIA ENTERTAINMENT 

DEVELOPMENT, Warszawa
(540) moc klasyki
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(531) 27.05.01, 26.04.12, 26.04.18, 26.11.03
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
oprogramowanie: aplikacje na smartfony, aplikacje kompu-
terowe do pobrania, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach: grafika do pobrania do telefonów komórkowych, 
publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje elektro-
niczne do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowa-
ne na nośnikach komputerowych, 16 materiały drukowane: 
afisze, plakaty, plakaty reklamowe, biuletyny informacyjne, 
drukowane arkusze muzyczne, drukowane arkusze infor-
macyjne, arkusze z nutami w formie drukowanej, formula-
rze (blankiety, druki), gazety, publikacje drukowane, ulotki, 
ulotki drukowane, ulotki reklamowe, drukowane ulotki infor-
macyjne, jednorazowe produkty papierowe: afisze, plakaty 
z papieru lub kartonu, materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne: etykiety z papieru, etykiety z papieru lub kar-
tonu, etykiety przylepne z papieru, kalendarze drukowane, 
kalendarze ścienne, kalendarze na biurko, koperty i artykuły 
piśmiennej, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki, 
notatniki (notesy), torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych: 
torby papierowe, torby papierowe do pakowania, papiero-
we torby na prezenty, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne: produkcja filmów reklamowych, produkcja 
materiałów reklamowych, produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
reklama, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, promo-
cja [reklama) koncertów, reklama w czasopismach, reklama 
na bilbordach elektronicznych, reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, reklama w czasopismach, bro-
szurach i gazetach, usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, re-
klama radiowa, reklamy telewizyjne, produkcja filmów rekla-
mowych, projektowanie materiałów reklamowych, 41 usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe: organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie), organizowanie i prowadzenie konkursów 
[edukacyjnych lub rozrywkowych), organizowanie widowisk 
scenicznych, organizowanie widowisk muzycznych, orga-
nizowanie widowisk [impresariat|, organizowanie widowisk 
w celach kulturalnych, organizowanie widowisk w celach 
edukacyjnych, produkcja nagrań audio i video oraz produk-
cja multimedialna i usługi fotograficzne: produkcja muzycz-
na, produkcja programów radiowych lub telewizyjnych, pro-
dukcja widowisk, produkcja widowisk teatralnych, produkcja 
przedstawień muzycznych, produkcja przedstawień teatral-
nych, produkcja przedstawień i programów radiowych i te-
lewizyjnych, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, usługi 
agencji dystrybucji biletów, usługi artystów estradowych, 
usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, 
usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi orkiestry, 
usługi orkiestry symfonicznej, usługi edukacyjne i instrukta-
żowe: udostępnianie filmów on-line nie do pobrania.

(210) 486605 (220) 2018 06 01
(731) BROWAR LUBICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) TRAD.1840 BROWAR LUBICZ PIWO Mistrzowskie 
NIESŁYCHANIE PIŁKARSKIE PIWO GÓRNEJ 
FERMENTACJI

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.07, 26.01.16, 26.01.17, 
26.01.18, 26.04.02, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 
19.01.06, 25.07.03, 05.11.15, 05.07.02

(510), (511) 32 piwo.

(210) 486606 (220) 2018 06 01
(731) BROWAR LUBICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) TRAD.1840 BROWAR LUBICZ APARTHOTEL

(531) 29.01.02, 27.05.01, 05.07.02, 05.11.15, 19.01.06
(510), (511) 36 usługi w zakresie majątku nieruchomego, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, zakwaterowanie.

(210) 486610 (220) 2018 06 01
(731) USARYA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
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(540) USARYA POLSKA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.12, 18.03.21
(510), (511) 7 aeratory do trawników [maszyny], grabiarki 
[maszyny], kombajn zbożowy [maszyny], kosiarki [maszyny], 
kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki do zarośli [maszyny], 
kosy [maszyny], kultywatory [maszyny], kultywatory rota-
cyjne [maszyny], maszyny do belowania, maszyny do cięcia 
pniaków, maszyny do cięcia trawników, maszyny do korowa-
nia, maszyny do koszenia [elektryczne], maszyny do koszenia 
[na benzynę], maszyny do obróbki drewna, maszyny do pie-
lenia, maszyny do pozyskiwania drewna, maszyny do robót 
leśnych, maszyny do rozdrabniania odpadów ogrodniczych, 
maszyny do rozrzucania ziemi [maszyny], maszyny do sepa-
racji zbóż, maszyny do separowania zboża, maszyny do sia-
nia, maszyny do siekania, maszyny do śrutowania, maszyny 
do strzyżenia trawy, maszyny do uprawy ziemi do trawnika 
i ogrodu, maszyny do użytku w rolnictwie, maszyny do wal-
cowania trawników, maszyny do zbijania bel słomy, maszyny 
i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny rolnicze 
do kultywacji, maszyny rolnicze do kultywacji ziemi, maszy-
ny rolnicze do nawożenia, maszyny rolnicze do orki, maszy-
ny rolnicze do przycinania trawy, maszyny rolnicze do siania, 
maszyny rolnicze do uprawiania ziemi, maszyny rolnicze 
do zbierania plonów, maszyny rolnicze do zbierania trawy, 
maszyny rozpylające, maszyny rozrzucające nawóz, maszy-
ny uprawowe do użytku rolniczego, maszyny zrywające 
do użytku ogrodowego, młyny do słomy [maszyny], narzę-
dzia ogrodnicze [maszyny], nożyce do żywopłotów [ma-
szyny], nożyce ogrodnicze [maszyny], obcinacze do gałęzi 
drzew [maszyny], ogrodowe maszyny uprawowe, opielacze 
rolnicze mechaniczne [maszyny], opryskiwacze [maszyny], 
opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, opryskiwacze [maszy-
ny] rolnicze, piły otwornice [maszyny], pługi stanowiące ma-
szyny rolnicze, podnośniki źdźbeł w żniwiarkach [maszyny], 
przycinacze do drzew [maszyny], przycinarki do żywopłotów 
[maszyny], przycinarki krawędzi trawników [maszyny], rolni-
cze maszyny rozprowadzające, rozpylacze insektycydów 
[maszyny], rozpylacze owadobójcze [maszyny], rozrzutniki 
kiszonki [maszyny], rozrzutniki nawozów [maszyny], ściernice 
[maszyny], sekatory do gałęzi drzew [maszyny], sieczkarnie 
[maszyny], siewniki [maszyny], sortowniki ziemniaków [ma-
szyny], urządzenia do nawożenia [maszyny], walce ogrodo-
we [maszyny], zamiatarki do trawników [maszyny], zgrabiarki 
do trawników [maszyny], 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa 
(w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz 
osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym inter-
netowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następują-
cych towarów: aeratory do trawników [maszyny], grabiarki 
[maszyny], kombajn zbożowy [maszyny], kosiarki [maszyny], 
kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki do zarośli [maszyny], 
kosy [maszyny], kultywatory [maszyny], kultywatory rota-
cyjne [maszyny], maszyny do belowania, maszyny do cięcia 
pniaków, maszyny do cięcia trawników, maszyny do korowa-
nia, maszyny do koszenia [elektryczne], maszyny do koszenia 
[na benzynę], maszyny do obróbki drewna, maszyny do pie-
lenia, maszyny do pozyskiwania drewna, maszyny do robót 
leśnych, maszyny do rozdrabniania odpadów ogrodniczych, 

maszyny do rozrzucania ziemi [maszyny], maszyny do sepa-
racji zbóż, maszyny do separowania zboża, maszyny do sia-
nia, maszyny do siekania, maszyny do śrutowania, maszyny 
do strzyżenia trawy, maszyny do uprawy ziemi do trawnika 
i ogrodu, maszyny do użytku w rolnictwie, maszyny do wal-
cowania trawników, maszyny do zbijania bel słomy, maszyny 
i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny rolnicze 
do kultywacji, maszyny rolnicze do kultywacji ziemi, maszy-
ny rolnicze do nawożenia, maszyny rolnicze do orki, maszy-
ny rolnicze do przycinania trawy, maszyny rolnicze do siania, 
maszyny rolnicze do uprawiania ziemi, maszyny rolnicze 
do zbierania plonów, maszyny rolnicze do zbierania trawy, 
maszyny rozpylające, maszyny rozrzucające nawóz, maszy-
ny uprawowe do użytku rolniczego, maszyny zrywające 
do użytku ogrodowego, młyny do słomy [maszyny], narzę-
dzia ogrodnicze [maszyny], nożyce do żywopłotów [ma-
szyny], nożyce ogrodnicze [maszyny], obcinacze do gałęzi 
drzew [maszyny], ogrodowe maszyny uprawowe, opielacze 
rolnicze mechaniczne [maszyny], opryskiwacze [maszyny], 
opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, opryskiwacze [maszy-
ny] rolnicze, piły otwornice [maszyny], pługi stanowiące ma-
szyny rolnicze, podnośniki źdźbeł w żniwiarkach [maszyny], 
przycinacze do drzew [maszyny], przycinarki do żywopłotów 
[maszyny], przycinarki krawędzi trawników [maszyny], rolni-
cze maszyny rozprowadzające, rozpylacze insektycydów 
[maszyny], rozpylacze owadobójcze [maszyny], rozrzutniki 
kiszonki [maszyny], rozrzutniki nawozów [maszyny], ściernice 
[maszyny], sekatory do gałęzi drzew [maszyny], sieczkarnie 
[maszyny], siewniki [maszyny], sortowniki ziemniaków [ma-
szyny], urządzenia do nawożenia [maszyny], walce ogrodo-
we [maszyny], zamiatarki do trawników [maszyny], zgrabiarki 
do trawników [maszyny], marketing, reklama, reklama pra-
sowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billbo-
ardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizo-
wanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją 
następujących towarów: aeratory do trawników [maszyny], 
grabiarki [maszyny], kombajn zbożowy [maszyny], kosiarki 
[maszyny], kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki do zarośli 
[maszyny], kosy [maszyny], kultywatory [maszyny], kultywa-
tory rotacyjne [maszyny], maszyny do belowania, maszyny 
do cięcia pniaków, maszyny do cięcia trawników, maszyny 
do korowania, maszyny do koszenia [elektryczne], maszyny 
do koszenia [na benzynę], maszyny do obróbki drewna, ma-
szyny do pielenia, maszyny do pozyskiwania drewna, maszy-
ny do robót leśnych, maszyny do rozdrabniania odpadów 
ogrodniczych, maszyny do rozrzucania ziemi [maszyny], 
maszyny do separacji zbóż, maszyny do separowania zboża, 
maszyny do siania, maszyny do siekania, maszyny do śruto-
wania, maszyny do strzyżenia trawy, maszyny do uprawy 
ziemi do trawnika i ogrodu, maszyny do użytku w rolnic-
twie, maszyny do walcowania trawników, maszyny do zbi-
jania bel słomy, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze 
i leśne, maszyny rolnicze do kultywacji, maszyny rolnicze 
do kultywacji ziemi, maszyny rolnicze do nawożenia, maszy-
ny rolnicze do orki, maszyny rolnicze do przycinania trawy, 
maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze do uprawia-
nia ziemi, maszyny rolnicze do zbierania plonów, maszyny 
rolnicze do zbierania trawy, maszyny rozpylające, maszyny 
rozrzucające nawóz, maszyny uprawowe do użytku rolni-
czego, maszyny zrywające do użytku ogrodowego, młyny 
do słomy [maszyny], narzędzia ogrodnicze [maszyny], noży-
ce do żywopłotów [maszyny], nożyce ogrodnicze [maszyny], 
obcinacze do gałęzi drzew [maszyny], ogrodowe maszy-
ny uprawowe, opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], 
opryskiwacze [maszyny], opryskiwacze [maszyny] ogrodni-
cze, opryskiwacze [maszyny] rolnicze, piły otwornice [maszy-
ny], pługi stanowiące maszyny rolnicze, podnośniki źdźbeł 
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w żniwiarkach [maszyny], przycinacze do drzew [maszyny], 
przycinarki do żywopłotów [maszyny], przycinarki krawędzi 
trawników [maszyny], rolnicze maszyny rozprowadzające, 
rozpylacze insektycydów [maszyny], rozpylacze owadobój-
cze [maszyny], rozrzutniki kiszonki [maszyny], rozrzutniki 
nawozów [maszyny], ściernice [maszyny], sekatory do gałęzi 
drzew [maszyny], sieczkarnie [maszyny], siewniki [maszyny], 
sortowniki ziemniaków [maszyny], urządzenia do nawożenia 
[maszyny], walce ogrodowe [maszyny], zamiatarki do trawni-
ków [maszyny], zgrabiarki do trawników [maszyny], udziela-
nie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.

(210) 486611 (220) 2018 06 01
(731) GŁOWACKI BARTŁOMIEJ GRZEGORZ, Ilkowice
(540) TOPCATSYSTEMS
(510), (511) 20 słupki do drapania dla kotów, meble, stolar-
stwo meblowe [wyroby], półki, wyroby stolarskie, posłania 
dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, 
budy dla zwierząt domowych, kojce, stojaki.

(210) 486653 (220) 2018 06 04
(731) MELENSON JAN, Warszawa
(540) DISCO POLO PIZZA
(510), (511) 30 pizza, świeża pizza, 43 pizzerie, usługi 
restauracyjne.

(210) 486654 (220) 2018 06 04
(731) RUSSELL BEDFORD POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RB Magazine
(510), (511) 35 doradztwo handlowe w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, doradztwo i informacja o działalności 
gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie 
działalności marketingowej, doradztwo i zarządzanie bizne-
sowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na ry-
nek, doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, 
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, konsulta-
cje w zakresie sprawozdań rynkowych, negocjowanie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], planowanie dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji 
i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, pomoc biznesowa przy 
prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc dla przedsiębiorstw 
przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów, po-
moc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich inte-
resami, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem 
handlowym w zakresie reklamy, pomoc przy zakładaniu 
przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowa-
niem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, porady 
w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie księgowo-
ści przedsiębiorstwa, przygotowywanie dokumentów zwią-
zanych z działalnością gospodarczą, prowadzenie księgowo-
ści przedsiębiorstwa, przygotowywanie dokumentów 
związanych z działalnością gospodarczą, rocznych zeznań 
podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, świadczenie pomo-
cy w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w za-
kresie analizy biznesowej, usługi doradztwa w zakresie dzia-

łalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie działal-
ności gospodarczej i usługi informacji o działalności 
gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, 
usługi ekspertów do spraw efektywności działalności gospo-
darczej, usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsię-
biorstw, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizneso-
wej, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi in-
spekcji i unowocześniania procesów biznesowych, usługi sza-
cowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi w zakre-
sie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organi-
zacji wspólnych przedsięwzięć, usługi w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, usługi 
w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie in-
spekcji działalności gospodarczej, usługi w zakresie nawiązy-
wania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczy-
mi, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii 
działalności gospodarczej, usługi w zakresie planowania dzia-
łalności gospodarczej, usługi w zakresie planowania działal-
ności gospodarczej dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie 
sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie strategii bizneso-
wych, analiza cen, analiza danych biznesowych, analiza infor-
macji w zakresie działalności gospodarczej, analizy gospodar-
cze, analizy kosztów, analizy kosztów i korzyści, analizy rynku, 
badania biznesowe, doradztwo w zakresie analizy bizneso-
wej, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, ocena 
możliwości w zakresie działalności gospodarczej, opracowy-
wanie sprawozdań i badań rynkowych, pomoc, usługi dorad-
cze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, porównywa-
nie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk 
w organizacji działalności gospodarczej), usługi w zakresie 
analiz dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakre-
sie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie analizy cen, usługi wyceny działalności go-
spodarczej, wycena firm, wyceny dotyczące spraw handlo-
wych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodar-
czą w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny handlowe, 
doradztwo podatkowe [rachunkowość], audyt przedsię-
biorstw, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie zwrotu podat-
ku [rachunkowość], doradztwo związane z audytem, 
dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunko-
wych, księgowanie kosztów, audyt skomputeryzowany, do-
radztwo i informacja dotycząca rachunkowości, księgowość, 
księgowość administracyjna, księgowość i prowadzenie 
ksiąg, planowanie podatkowe [rachunkowość], porady zwią-
zane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, prowadze-
nie skomputeryzowanych rejestrów handlowych, przygoto-
wanie skomputeryzowanej rachunkowości, przygotowywanie 
i wypełnianie zeznań podatkowych, przygotowywanie profe-
sjonalnych bilansów dla firm, przygotowywanie sprawozdań 
finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, przygotowywanie 
wymiaru podatku [rachunki], przygotowywanie zeznań po-
datkowych, przygotowywanie zeznań podatkowych i do-
radztwo podatkowe, rachunkowość komputerowa, rachun-
kowość, księgowość i audyt, rachunkowość w zakresie 
zarządzania kosztami, rachunkowość na rzecz osób trzecich, 
skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunko-
wość], sporządzanie bilansów finansowych, sporządzanie do-
kumentów dotyczących opodatkowania, sporządzanie spra-
wozdań finansowych, sporządzanie wyciągów z konta, 
udostępnianie informacji dotyczących kont [rachunkowość], 
usługi biznesowe biegłych księgowych, usługi doradcze do-
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tyczące rachunkowości handlowej, usługi doradcze i infor-
macyjne dotyczące rachunkowości, usługi podatkowe, zarzą-
dzanie rachunkami firm, zarządzanie rachunkowością, analizy 
i raporty statystyczne, gromadzenie informacji dla firm, gro-
madzenie danych, analizy gospodarcze, analizy kosztów, ana-
lizy kosztów i korzyści, analizy prognoz ekonomicznych 
do celów działalności gospodarczej, badania biznesowe, ba-
dania dla celów działalności gospodarczej, pomoc, usługi do-
radcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, badania 
w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, bada-
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, dostarczanie da-
nych dotyczących działalności gospodarczej, doradztwo biz-
nesowe, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury 
przedsiębiorstw, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie admi-
nistrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie 
fuzji przedsiębiorstw, doradztwo związane z zarządzaniem, 
usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospo-
darczą i operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi 
konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi 
księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, usługi księgowe związa-
ne ze ściąganiem należności, usługi w zakresie rachunkowo-
ści śledczej, zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie 
kont w imieniu osób trzecich, zarządzanie sprzedażą i bazą 
klientów, obróbka tekstów, reklama, rozpowszechnianie re-
klam, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi 
przeglądu prasy, 36 uregulowanie roszczeń z tytułu ubezpie-
czeń innych niż na życie, usługi biur rozwiązujących roszcze-
nia, usługi gwarancyjne w zakresie ubezpieczeń osobistych 
od wypadków, usługi gwarantowania rent rocznych, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń, usługi gwarantowania ubez-
pieczeń medycznych, usługi gwarantowania ubezpieczeń 
od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, 
usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi regulowa-
nia i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, usługi ubez-
pieczeń w dziedzinie lotnictwa, usługi w zakresie gwaranto-
wania ubezpieczeń, usługi w zakresie gwarantowania emisji, 
usługi w zakresie ubezpieczeń gwarancji, usługi w zakresie 
zawierania ubezpieczeń, usługi w zakresie zawierania ubez-
pieczeń kredytowych, usługi w zakresie zawierania ubezpie-
czeń dla firm, administrowanie funduszami i inwestycjami, 
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, usługi transferu 
i transakcji w dziedzinie funduszy inwestycyjnych, usługi za-
rządzania funduszami powierniczymi na rzecz klientów pry-
watnych, powiernictwo aktywów w funduszach, usługi finan-
sowania, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe 
w zakresie podatków, doradztwo finansowe w zakresie zarzą-
dzania aktywami, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo 
w zakresie finansów przedsiębiorstw, informacje finansowe 
i wyceny, prognozy finansowe, profesjonalne usługi konsulta-
cyjne dotyczące finansów, doradztwo podatkowe [nie doty-
czy prowadzenia rachunków], oceny finansowe, ekspertyzy 
dla celów fiskalnych, usługi w zakresie zawierania ubezpie-
czeń biznesowych, usługi wyceny, uregulowania i zaspokaja-
nia roszczeń ubezpieczeniowych, wycena i obsługa roszczeń 
ubezpieczeniowych, wycena ładunków w celach ubezpie-
czeniowych, wycena roszczeń ubezpieczeniowych, wycena 
roszczeń z ubezpieczenia, wycena ubezpieczeń przeciwpo-
żarowych, wyceny dla celów ubezpieczeniowych, wyceny 
nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wyceny 
roszczeń ubezpieczeniowych dla własności osobistych, wy-
ceny finansowe dla celów ubezpieczenia, wyrównanie strat, 
zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, zarządzanie w za-
kresie regulacji roszczeń ubezpieczeniowych, zawieranie 

ubezpieczeń na opłaconą z góry opiekę zdrowotną, zawiera-
nie ubezpieczeń majątkowych, zawieranie ubezpieczeń 
na opłacone z góry świadczenia prawne, zawieranie ubezpie-
czeń transportowych, zawieranie ubezpieczeń tranzytowych, 
zawieranie ubezpieczeń w dziedzinie ubezpieczeń od odpo-
wiedzialności zawodowej, zawieranie umów ubezpieczenio-
wych innych niż na życie, gwarancja wykonania zobowiąza-
nia, gwarancje (przedłużone -) na maszyny, gwarancje 
(przedłużone -) na sprzęt gospodarstwa domowego, gwa-
rancje w zakresie pojazdów, przedłużone gwarancje, przedłu-
żone gwarancje na urządzenia, przedłużone gwarancje 
na domowe urządzenia elektryczne, przedłużone gwarancje 
na urządzenia elektryczne, świadczenie usług rozszerzonych 
gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart kredyto-
wych, ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, udzielanie 
gwarancji na pojazdy, udzielanie przedłużonych gwarancji 
na domowe artykuły elektryczne, udzielanie ubezpieczeń 
chroniących zakup w zakresie towarów kupowanych za po-
mocą kart kredytowych, usługi administrowania w zakresie 
roszczeń gwarancyjnych, usługi gwarancji przedłużonych 
na elektryczne artykuły gospodarstwa domowego, ubezpie-
czenia, usługi gwarancji ubezpieczenia w przypadku awarii 
mechanicznej silnika, usługi gwarancyjne dla pojazdów dro-
gowych, usługi gwarancji w zakresie pojazdów, usługi gwa-
rancyjne w zakresie pojazdów drogowych, usługi programów 
gwarancyjnych związanych z silnikami przyczepnymi, usługi 
ubezpieczeń gwarancji, usługi ubezpieczeniowe w zakresie 
ochrony zakupów, ochrony cen i rozszerzonych gwarancji dla 
towarów zakupionych przy użyciu kart kredytowych, usługi 
związane z programami gwarancyjnymi, zapewnianie gwa-
rancji na lądowe pojazdy silnikowe, zapewnianie gwarancji 
związanych z używanymi silnikowymi pojazdami ląd, admini-
strowanie finansami, administrowanie finansowe w zakresie 
prywatnego ubezpieczenia kosztów leczenia dentystyczne-
go, administrowanie w zakresie funduszy powierniczych, ba-
dania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badanie 
wypłacalności finansowej, doradztwo w dziedzinie zarządza-
nia ryzykiem [finansowym], doradztwo finansowe związane 
z inwestowaniem w infrastrukturę, działalność finansowa, ob-
sługa funduszy powierniczych, usługi likwidacji przedsię-
biorstw, finansowe, usługi oceny ryzyka finansowego, szaco-
wanie strat, zarządzenie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, 
doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, doradztwo 
finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, 
doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, organizowanie 
ubezpieczenia, doradztwo finansowe dotyczące planowanie 
podatków, doradztwo finansowe dotyczące podatków, 
41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], przygotowywanie seminariów doty-
czących szkoleń, sympozja związane z edukacją, udostępnia-
nie informacji na temat kongresów, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem kongresów usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem organizowaniem i prowa-
dzeniem sympozjów, usługi doradcze informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
konferencji, usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, 
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo 
specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie 
szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń medycz-
nych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodo-
wego, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie 
szkolenia zawodowego, doradztwo zawodowe, doradztwo 
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zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), do-
radztwo zawodowe [edukacja], doradztwo zawodowe i co-
aching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie 
informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji 
edukacyjnych, kursy edukacyjne dotyczące finansów, kursy 
edukacyjne związane z ubezpieczeniami, kursy szkoleniowe, 
kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, kursy szkoleniowe 
w dziedzinie prawa, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządza-
nia, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy szkolenio-
we w dziedzinie ubezpieczeń, organizacja zajęć, kursy szkole-
niowe w zakresie planowania strategicznego związanego 
z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, organizacja 
sympozjów dotyczących edukacji, organizacja sympozjów 
dotyczących szkoleń, organizacja szkoleń, organizacja warsz-
tatów i seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyj-
nych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizo-
wanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie 
i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów szkoleniowych, organizowanie konferencji związanych 
ze szkoleniem zawodowym, organizowanie kongresów edu-
kacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizo-
wanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie szkoleń biz-
nesowych, organizowanie szkoleń handlowych, prowadzenie 
seminariów szkoleniowych dla klientów, prowadzenie semi-
nariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, 
szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, szkolenia 
w dziedzinie biznesu, szkolenia w dziedzinie medycyny, szko-
lenia z zakresu świadczenia usług prawnych, szkolenia z za-
kresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, 
szkolenia związane z finansami, szkolenie personelu zajmują-
cego się finansami, szkolenie w zakresie podatków, szkolenie 
w zakresie rachunkowości, szkolenie związane z karierą zawo-
dową, szkolenie zaawansowane, udostępnianie informacji 
dotyczących szkoleń, usługi edukacji biznesowej, usługi edu-
kacji medycznej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
finansów, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarzą-
dzania, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności 
intelektualnej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
zagadnień środowiskowych, usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące handlu, usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszą-
ce się do księgowości, usługi edukacyjne dla dorosłych doty-
czące audytu, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z za-
rządzaniem działalnością gospodarczą, usługi edukacyjne 
w zakresie szkoleń biznesowych, usługi edukacyjne i szkole-
niowe związane z zarządzaniem majątkiem nieruchomym, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne w zakre-
sie zarządzania, usługi edukacyjne zapewniające instruktaż 
z podatków od nieruchomości, usługi edukacyjne zapewnia-
jące warsztaty z podatków od nieruchomości, usługi szkole-
nia w dziedzinie zarządzania, usługi szkolenia zawodowego, 
usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi szkoleniowe w dziedzi-
nie finansów, usługi w zakresie wykładów związane z umie-
jętnościami zarządzania, prowadzenie seminariów, publikowa-
nie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), udostępnianie publikacji elek-
tronicznych (nie do pobrania), 45 organizowanie świadczenia 
usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, pora-
dy prawne i zastępstwo procesowe, porady prawne w zakre-
sie franchisingu, pośrednictwo w procedurach prawnych, 
prawne administrowanie licencjami, profesjonalne konsulta-
cje prawne dotyczące franchisingu, profesjonalne usługi do-
radcze dotyczące praw autorskich, profesjonalne usługi do-
radcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, 
profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw 
autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagad-
nień prawnych, programy komputerowe (licencjonowanie -) 

[usługi prawne], przenoszenie tytułu własności, rozstrzyganie 
spraw spornych, składanie wniosków o rejestrację wzorów, 
sporządzanie ekspertyz prawnych, sporządzanie protokołów 
sądowych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapew-
nienia zgodności z prawami i regulacjami, sprawy sporne 
(usługi pomocy w -), świadczenie usług w zakresie badań 
prawnych, udostępnianie informacji w dziedzinie własności 
intelektualnej, udzielanie informacji dotyczących usług praw-
nych, usługi prawne, doradztwo w zakresie sporów sądo-
wych, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, 
usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności inte-
lektualnej, usługi doradcze w zakresie nazw domen, usługi 
informacji prawnej, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi 
doradcze związane z rejestracją, usługi doradcze związane 
z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi doradcze 
związane z prawami autorskimi, usługi doradztwa w zakresie 
własności intelektualnej dla uniwersytetów i instytucji ba-
dawczych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektual-
nej dla wynalazców, usługi doradztwa w zakresie własności 
intelektualnej w dziedzinie patentów i zastosowań patento-
wych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej 
dla organizacji non-profit, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi infor-
macyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi informa-
cyjne w zakresie praw konsumenta, usługi kancelarii patento-
wych, usługi monitorowania znaków towarowych, usługi 
monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa 
prawnego, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektual-
nej, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektu-
alnej, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, 
usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, 
usługi prawne dotyczące testamentów, usługi prawne świad-
czone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w za-
kresie testamentów, usługi prawne w zakresie procedur zwią-
zanych z prawami własności przemysłowej, usługi prawne 
w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych 
z prawami własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie 
mediacji, usługi prawne z zakresu wykorzystywania paten-
tów, usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjny-
mi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, usługi praw-
ne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji, usługi 
prawne związane z eksploatacją praw własności przemysło-
wej i praw autorskich, usługi rejestracyjne (prawne), usługi 
prawne związane z eksploatacją praw własności intelektual-
nej, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw po-
krewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjny-
mi, wideo i muzycznymi, usługi prawne związane z eksploatacją 
praw autorskich do druków, usługi prawne związane z licencjo-
nowaniem praw autorskich, usługi prawne związane z eksplo-
atacją praw autorskich do filmów, usługi prawne związane 
z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji 
filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, usługi 
prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, 
usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi 
prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i pra-
wami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
usługi prawnicze związane z prawami do własności wakacyj-
nej, usługi radców prawnych, usługi rzeczników patento-
wych, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania spo-
rów [usługi prawne], usługi w zakresie badań i dochodzeń 
prawniczych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w za-
kresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie mediacji, usłu-
gi w zakresie mediacji rozwodowej, usługi w zakresie pomocy 
prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, usługi w zakresie rejestracji firm, usługi w zakresie 
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sporów sądowych, usługi w zakresie wydawania licencji, usłu-
gi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego w spo-
rach sądowych, usługi związane z ochroną własności przemy-
słowej, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności 
[usługi prawne], usługi związane z własnością intelektual-
ną, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, własność 
intelektualna (licencjonowanie -) , doradztwo w zakresie 
własności intelektualnej, mediacje, prawne administrowa-
nie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi praw-
ne], sprawy sporne (usługi pomocy w -), usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usłu-
gi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, 
licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usłu-
gi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, mo-
nitorowanie praw własności intelektualnej do celów do-
radztwa prawnego, ochrona własności intelektualnej, 
udzielanie informacji na temat praw własności przemysło-
wej, udzielanie informacji sądowych, udzielanie informacji 
w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, 
udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, 
udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwo-
kackie, usługi adwokatów, usługi alternatywnego rozwią-
zywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi arbitrażu, me-
diacji i rozstrzygania sporów, usługi arbitrażu w zakresie 
stosunków pracowniczych, usługi asystentów prawnych, 
usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własno-
ści intelektualnej, usługi biegłych sądowych, usługi do-
chodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowy-
mi, usługi doradcze dotyczące praw własności 
intelektualnej, doradztwo związane z ochroną znaków 
towarowych.

(210) 486658 (220) 2018 06 04
(731) KOWALSKI WŁADYSŁAW ŚLUSARSTWO, Kłobuck
(540) kupuj i sprzedawaj na CadaCar.pl dziel się opinią 

z innymi!

(531) 07.11.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 ogłoszenia drobne, usługi reklamowe, usługi 
marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, usługi aukcyjne, usługi w zakresie handlu i usługi 
informacyjne dla konsumentów.

(210) 486660 (220) 2018 06 04
(731) MAGIERSKA SANDRA AGNIESZKA, Szczecin
(540) PianoSfera
(510), (511) 41 muzyczne usługi wydawnicze, usługi w za-
kresie edukacji muzycznej, usługi w zakresie produkcji mu-
zycznej, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie 
nagrywania muzyki, usługi rozrywkowe świadczone przez 
grupy muzyczne, usługi w zakresie rozrywki muzycznej ano-
nimowej, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez gru-
py wokalne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez 
grupy instrumentalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na koncerty muzyczne.

(210) 486661 (220) 2018 06 04
(731) JASKE-SZEFER MAGDALENA, SZEFER BOGDAN 

CASSIOPEA SPÓŁKA CYWILNA, Zgierz
(540) O’lala TANNING PRODUCTS

(531) 26.01.15, 05.03.07, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki do opalania w solarium.

(210) 486664 (220) 2018 06 04
(731) ZIOMEK KRZYSZTOF, SIEREK PIOTR TOPS  

SPÓŁKA CYWILNA, Czechowice-Dziedzice
(540) TOPS
(510), (511) 37 konserwacja maszyn biurowych, konserwa-
cja urządzeń biurowych, konserwacja urządzeń automatycz-
nych, naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów po-
miarowych, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn 
i urządzeń biurowych, udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, napra-
wa maszyn i urządzeń biurowych, 42 instalacja, konserwacja, 
aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, 
instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania 
bazy danych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania 
i programów komputerowych, opracowywanie i konser-
wacja oprogramowania komputerowego do baz danych, 
doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją 
oprogramowania komputerowego, projektowanie opa-
kowań, usługi projektowania opakowań przemysłowych, 
doradztwo w zakresie projektowania opakowań, usługi 
projektowania związane z opakowaniami, projektowanie 
opakowań i materiałów do pakowania, projektowanie opa-
kowań na rzecz osób trzecich, ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
oprogramowania komputera, tworzenie programów kom-
puterowych, tworzenie oprogramowania komputerowego, 
pisanie programów komputerowych, pisanie oprogramowa-
nia komputerowego, pisanie i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, pisanie i projektowanie oprogramowania 
komputerowego, znajdowanie i usuwanie błędów w opro-
gramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowa-
nie], kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, 
kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, wynajem oprogramowania komputerowego: wynajem 
oprogramowania sprzętowego, wynajem programów kom-
puterowych, wynajem sprzętu i oprogramowania kompute-
rowego, opracowywanie systemów komputerowych, opra-
cowywanie oprogramowania sprzętowego, opracowywanie 
i testowanie oprogramowania, opracowywanie programów 
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do komputerów, opracowywanie i konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, wykonywanie pomiarów, usługi 
pomiarowe.

(210) 486666 (220) 2018 06 04
(731) STYBOR MAGDALENA, Gdańsk
(540) 3TM.com.pl TARGI MOTORYZACYJNE

(531) 18.05.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych.

(210) 486668 (220) 2018 06 04
(731) OPERATOR WSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Fiberhost.

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 9 anteny, aplikacje komputerowe do pobra-
nia, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] te-
legraficzne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, interfejsy 
komputerowe, kable koncentryczne, kable światłowodowe, 
komputery, komputery cienki klient, komputery przeno-
śne [podręczne], maszty do anten bezprzewodowych, 
modemy, nadajniki [telekomunikacja], odbiorniki radiote-
lefonicze, oprogramowanie gier, pamięci komputerowe, 
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
programy sterujące komputerowe, nagrane, przyrządy po-
miarowe, smartfony, sprzęt komputerowy, światłowody, 
telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, 
układy scalone, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do trans-
misji dźwięku, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia 
telewizyjne, urządzenia zdalnego sterowania, 35 handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 
37 instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i napra-
wa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i na-
prawa sprzętu komputerowego, 38 komunikacja radiowa, 
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, 
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja pli-
ków cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmi-
sja programów telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, 
usługi telefoniczne, zapewnianie dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, 41 dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, tele-
wizyjne usługi rozrywkowe, 42 analizy systemów kompute-

rowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompute-
rowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, dostarczanie informacji o technologii kom-
puterowej i programowaniu za pośrednictwem strony in-
ternetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, 
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja progra-
mów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, opracowywanie projek-
tów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], plat-
forma jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie bu-
dowlane, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, przechowywa-
nie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych 
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsul-
tacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wynajem 
sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów 
WWW.

(210) 486671 (220) 2018 06 04
(731) OPERATOR WSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Fiberhost.

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 anteny, aplikacje komputerowe do pobrania, 
druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficz-
ne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, interfejsy komputero-
we, kable koncentryczne, kable światłowodowe, komputery, 
komputery cienki klient, komputery przenośne [podręczne], 
maszty do anten bezprzewodowych, modemy, nadajniki [te-
lekomunikacja], odbiorniki radiotelefonicze, oprogramowanie 
gier, pamięci komputerowe, programy komputerowe [opro-
gramowanie do pobrania], programy sterujące komputerowe, 
nagrane, przyrządy pomiarowe, smartfony, sprzęt komputero-
wy, światłowody, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony 
komórkowe, układy scalone, urządzenia do komunikacji we-
wnętrznej, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia 
do transmisji dźwięku, urządzenia i przyrządy optyczne, urzą-
dzenia telewizyjne, urządzenia zdalnego sterowania, 35 han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wybo-
rze towarów i usług, pozyskiwanie danych do komputerowych 
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baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 
37 instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego, 38 komunikacja radiowa, komunika-
cja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, nadawanie bez-
przewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie po-
łączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 
transmisja programów radiowych, transmisja programów te-
lewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, usługi telefoniczne, 
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów 
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, telewizyjne usługi rozrywkowe, 
42 analizy systemów komputerowych, doradztwo dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania 
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednic-
twem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron 
internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fi-
zyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego do-
stępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, opracowywanie 
projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
platforma jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie bu-
dowlane, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie 
danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii 
danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, wynajem sprzętu 
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW.

(210) 486672 (220) 2018 06 04
(731) STYBOR MAGDALENA, Gdańsk
(540) 3TM.com.pl TARGI MOTORYZACYJNE

(531) 18.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych.

(210) 486682 (220) 2018 06 04
(731) RUSSELL BEDFORD POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RB Biuletyn
(510), (511) 35 doradztwo handlowe w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, doradztwo i informacja o działalności 
gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w za-
kresie działalności marketingowej, doradztwo i zarządzanie 
biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów 
na rynek, doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębior-
stwa, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, 
konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, negocjowa-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, outsourcing [doradz-
two biznesowe], planowanie dotyczące zarządzania działal-
nością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów 
do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, pomoc biznesowa 
przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc dla przedsię-
biorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia ich intere-
sów, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu 
ich interesami, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębior-
stwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc przy zakłada-
niu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc przy za-
rządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, pomoc w organizowaniu działalności gospodar-
czej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana 
z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisin-
gu, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, 
porady w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie 
księgowości przedsiębiorstwa, przygotowywanie dokumen-
tów związanych z działalnością gospodarczą, prowadzenie 
księgowości przedsiębiorstwa, przygotowywanie dokumen-
tów związanych z działalnością gospodarczą, rocznych ze-
znań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, świadczenie 
pomocy w zakresie działalności gospodarczej, usługi dorad-
cze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze 
w zakresie analizy biznesowej, usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej i usługi informacji o działalności 
gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, 
usługi ekspertów do spraw efektywności działalności gospo-
darczej, usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsię-
biorstw, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizneso-
wej, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi in-
spekcji i unowocześniania procesów biznesowych, usługi 
szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi w za-
kresie administrowania działalnością gospodarczą w celu 
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą in-
ternetu, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce organizacji wspólnych przedsięwzięć, usługi w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsię-
biorstw, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi 
w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, usługi w za-
kresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami 
gospodarczymi, usługi w zakresie planowania i ustalania 
strategii działalności gospodarczej, usługi w zakresie plano-
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wania działalności gospodarczej, usługi w zakresie planowa-
nia działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, usługi 
w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie strate-
gii biznesowych, analiza cen, analiza danych biznesowych, 
analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, anali-
zy gospodarcze, analizy kosztów, analizy kosztów i korzyści, 
analizy rynku, badania biznesowe, doradztwo w zakresie 
analizy biznesowej, ocena możliwości dla działalności go-
spodarczej, ocena działalnością gospodarczą, rocznych ze-
znań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, świadczenie 
pomocy w zakresie działalności gospodarczej, usługi dorad-
cze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze 
w zakresie analizy biznesowej, usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej i usługi informacji o działalności 
gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, 
usługi ekspertów do spraw efektywności działalności gospo-
darczej, usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsię-
biorstw, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizneso-
wej, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi in-
spekcji i unowocześniania procesów biznesowych, usługi 
szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi w za-
kresie administrowania działalnością gospodarczą w celu 
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą in-
ternetu, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce organizacji wspólnych przedsięwzięć, usługi w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsię-
biorstw, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi 
w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, usługi w za-
kresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami 
gospodarczymi, usługi w zakresie planowania i ustalania 
strategii działalności gospodarczej, usługi w zakresie plano-
wania działalności gospodarczej, usługi w zakresie planowa-
nia działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, usługi 
w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie strate-
gii biznesowych, analiza cen, analiza danych biznesowych, 
analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, anali-
zy gospodarcze, analizy kosztów, analizy kosztów i korzyści, 
analizy rynku, badania biznesowe, doradztwo w zakresie 
analizy biznesowej, ocena możliwości dla działalności go-
spodarczej, ocena możliwości w zakresie działalności gospo-
darczej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, 
pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biz-
nesowej, porównywanie rozwiązań w działalności gospodar-
czej (ocena praktyk w organizacji działalności gospodarczej), 
usługi w zakresie analiz dotyczących działalności gospodar-
czej, usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalno-
ści gospodarczej, usługi w zakresie analizy cen, usługi wyce-
ny działalności gospodarczej, wycena firm, wyceny dotyczące 
spraw handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działal-
nością gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, wy-
ceny handlowe, doradztwo podatkowe [rachunkowość], au-
dyt przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo w za-
kresie zwrotu podatku [rachunkowość], doradztwo związane 
z audytem, dostarczanie raportów dotyczących informacji 
rachunkowych, księgowanie kosztów, audyt skomputeryzo-
wany, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, 
księgowość, księgowość administracyjna, księgowość i pro-
wadzenie ksiąg, planowanie podatkowe [rachunkowość], 
porady związane z przygotowywaniem zeznań podatko-
wych, prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlo-
wych, przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, 
przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, przy-

gotowywanie profesjonalnych bilansów dla firm, przygoto-
wywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przedsię-
biorstw, przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], 
przygotowywanie zeznań podatkowych, przygotowywanie 
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, rachunko-
wość komputerowa, rachunkowość, księgowość i audyt, ra-
chunkowość w zakresie zarządzania kosztami, rachunkowość 
na rzecz osób trzecich, skomputeryzowane ustalanie wyso-
kości podatku [rachunkowość], sporządzanie bilansów finan-
sowych, sporządzanie dokumentów dotyczących opodatko-
wania, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie 
wyciągów z konta, udostępnianie informacji dotyczących 
kont [rachunkowość], usługi biznesowe biegłych księgo-
wych, usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, 
usługi podatkowe, zarządzanie rachunkami firm, zarządzanie 
rachunkowością, analizy i raporty statystyczne, gromadzenie 
informacji dla firm, gromadzenie danych, analizy gospodar-
cze, analizy kosztów, analizy kosztów i korzyści, analizy pro-
gnoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, 
badania biznesowe, badania dla celów działalności gospo-
darczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie ana-
lizy biznesowej, badania w zakresie działalności gospodar-
czej i usługi doradcze, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, dostarczanie danych dotyczących działalności 
gospodarczej, doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące 
korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo i po-
moc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, do-
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodar-
czej, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospo-
darczą, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradz-
two związane z zarządzaniem, usługi doradcze dotyczące 
zarządzania działalnością gospodarczą i operacji z zakresu 
działalności gospodarczej, usługi konsultingowe w zakresie 
księgowości podatkowej, usługi księgowe na potrzeby fuzji 
i przejęć, usługi księgowe związane ze ściąganiem należno-
ści, usługi w zakresie rachunkowości śledczej, zarządzanie 
kontami, fakturowanie i uzgadnianie kont w imieniu osób 
trzecich, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, obróbka tek-
stów, reklama, rozpowszechnianie reklam, usługi prenumera-
ty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, 36 uregu-
lowanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż na życie, 
usługi biur rozwiązujących roszczenia, usługi gwarancyjne 
w zakresie ubezpieczeń osobistych od wypadków, usługi 
gwarantowania rent rocznych, usługi gwarantowania ubez-
pieczeń, usługi gwarantowania ubezpieczeń medycznych, 
usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowa-
nia ubezpieczeń zdrowotnych, usługi gwarantowania ubez-
pieczeń od pożarów, usługi regulowania i zaspokajania rosz-
czeń ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeń w dziedzinie 
lotnictwa, usługi w zakresie gwarantowania ubezpieczeń, 
usługi w zakresie gwarantowania emisji, usługi w zakresie 
ubezpieczeń gwarancji, usługi w zakresie zawierania ubez-
pieczeń, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń kredyto-
wych, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń dla firm, 
administrowanie funduszami i inwestycjami, zarządzanie 
funduszami inwestycyjnymi, usługi transferu i transakcji 
w dziedzinie funduszy inwestycyjnych, usługi zarządzania 
funduszami powierniczymi na rzecz klientów prywatnych, 
powiernictwo aktywów w funduszach, usługi finansowania, 
doradztwo finansowe, doradztwo finansowe w zakresie po-
datków, doradztwo finansowe w zakresie zarządzania akty-
wami, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo w zakresie 
finansów przedsiębiorstw, informacje finansowe i wyceny, 
prognozy finansowe, profesjonalne usługi konsultacyjne do-
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tyczące finansów, doradztwo podatkowe [nie dotyczy pro-
wadzenia rachunków], oceny finansowe, ekspertyzy dla ce-
lów fiskalnych., usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń 
biznesowych, usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania 
roszczeń ubezpieczeniowych, wycena i obsługa roszczeń 
ubezpieczeniowych, wycena ładunków w celach ubezpie-
czeniowych, wycena roszczeń ubezpieczeniowych, wycena 
roszczeń z ubezpieczenia, wycena ubezpieczeń przeciwpo-
żarowych, wyceny dla celów ubezpieczeniowych, wyceny 
nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wyceny 
roszczeń ubezpieczeniowych dla własności osobistych, wy-
ceny finansowe dla celów ubezpieczenia, wyrównanie strat, 
zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, zarządzanie w za-
kresie regulacji roszczeń ubezpieczeniowych, zawieranie 
ubezpieczeń na opłaconą z góry opiekę zdrowotną, zawiera-
nie ubezpieczeń majątkowych, zawieranie ubezpieczeń 
na opłacone z góry świadczenia prawne, zawieranie ubez-
pieczeń transportowych, zawieranie ubezpieczeń tranzyto-
wych, zawieranie ubezpieczeń w dziedzinie ubezpieczeń 
od odpowiedzialności zawodowej, zawieranie umów ubez-
pieczeniowych innych niż na życie, gwarancja wykonania 
zobowiązania, gwarancje (przedłużone -) na maszyny, gwa-
rancje (przedłużone -) na sprzęt gospodarstwa domowego, 
gwarancje w zakresie pojazdów, przedłużone gwarancje, 
przedłużone gwarancje na urządzenia, przedłużone gwaran-
cje na domowe urządzenia elektryczne, przedłużone gwa-
rancje na urządzenia elektryczne, świadczenie usług rozsze-
rzonych gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart 
kredytowych, ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, 
udzielanie gwarancji na pojazdy, udzielanie przedłużonych 
gwarancji na domowe artykuły elektryczne, udzielanie ubez-
pieczeń chroniących zakup w zakresie towarów kupowa-
nych za pomocą kart kredytowych, usługi administrowania 
w zakresie roszczeń gwarancyjnych, usługi gwarancji prze-
dłużonych na elektryczne artykuły gospodarstwa domowe-
go, ubezpieczenia, usługi gwarancji ubezpieczenia w przy-
padku awarii mechanicznej silnika, usługi gwarancyjne dla 
pojazdów drogowych, usługi gwarancji w zakresie pojaz-
dów, usługi gwarancyjne w zakresie pojazdów drogowych, 
usługi programów gwarancyjnych związanych z silnikami 
przyczepnymi, usługi ubezpieczeń gwarancji, usługi ubez-
pieczeniowe w zakresie ochrony zakupów, ochrony cen i roz-
szerzonych gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu 
kart kredytowych, usługi związane z programami gwarancyj-
nymi, zapewnianie gwarancji na lądowe pojazdy silnikowe, 
zapewnianie gwarancji związanych z używanymi silnikowy-
mi pojazdami ląd, administrowanie finansami, administrowa-
nie finansowe w zakresie prywatnego ubezpieczenia kosz-
tów leczenia dentystycznego, administrowanie w zakresie 
funduszy powierniczych, badania finansowe w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem, badanie wypłacalności finansowej, 
doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], 
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infra-
strukturę, działalność finansowa, obsługa funduszy powier-
niczych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi 
oceny ryzyka finansowego, szacowanie strat, zarządzenie 
funduszem inwestycyjno-kapitałowym, doradztwo inwesty-
cyjne, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe i ubez-
pieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo finan-
sowe dotyczące inwestycji, organizowanie ubezpieczenia, 
doradztwo finansowe dotyczące planowanie podatków, 
doradztwo finansowe dotyczące podatków, 41 przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 

warsztatów [szkolenia], przygotowywanie seminariów doty-
czących szkoleń, sympozja związane z edukacją, udostępnia-
nie informacji na temat kongresów, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
konferencji, usługi w zakresie wystaw w celach edukacyj-
nych, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, do-
radztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo 
w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szko-
leń medycznych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskona-
lenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, doradz-
two w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo 
zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne 
lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], doradz-
two zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i eduka-
cyjne], dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostar-
czanie informacji edukacyjnych, kursy edukacyjne dotyczące 
finansów, kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami, 
kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dotyczące księgowo-
ści, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, kursy szkoleniowe 
w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie fi-
nansów, kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, orga-
nizacja zajęć, kursy szkoleniowe w zakresie planowania stra-
tegicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem 
i biznesem, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, 
organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja 
szkoleń, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja 
wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w ce-
lach szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie sympo-
zjów naukowych, organizowanie i prowadzenie zajęć, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawo-
dowym, organizowanie kongresów edukacyjnych, organizo-
wanie kursów szkoleniowych, organizowanie sympozjów 
edukacyjnych, organizowanie szkoleń biznesowych, organi-
zowanie szkoleń handlowych, prowadzenie seminariów 
szkoleniowych dla klientów, prowadzenie seminariów edu-
kacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, szkolenia 
biznesowe, szkolenia dla dorosłych, szkolenia w dziedzinie 
biznesu, szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia z zakre-
su świadczenia usług prawnych, szkolenia z zakresu stosun-
ków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, szkolenia 
związane z finansami, szkolenie personelu zajmującego się 
finansami, szkolenie w zakresie podatków, szkolenie w zakre-
sie rachunkowości, szkolenie związane z karierą zawodową, 
szkolenie zaawansowane, udostępnianie informacji dotyczą-
cych szkoleń, usługi edukacji biznesowej, usługi edukacji 
medycznej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące fi-
nansów, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarzą-
dzania, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności 
intelektualnej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
zagadnień środowiskowych, usługi edukacyjne dla doro-
słych dotyczące handlu, usługi edukacyjne dla dorosłych od-
noszące się do księgowości, usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące audytu, usługi edukacyjne i szkoleniowe związa-
ne z zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi eduka-
cyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe związane z zarządzaniem majątkiem nierucho-
mym, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne 
w zakresie zarządzania, usługi edukacyjne zapewniające in-
struktaż z podatków od nieruchomości, usługi edukacyjne 
zapewniające warsztaty z podatków od nieruchomości, usłu-
gi szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi szkolenia zawo-
dowego, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi szkoleniowe 
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w dziedzinie finansów, usługi w zakresie wykładów związane 
z umiejętnościami zarządzania, prowadzenie seminariów, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redago-
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie 
publikacji elektronicznych (nie do pobrania), 45 organizowa-
nie świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy two-
rzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, porady 
prawne w zakresie franchisingu, pośrednictwo w procedurach 
prawnych, prawne administrowanie licencjami, profesjonal-
ne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, profesjonalne 
usługi doradcze dotyczące praw autorskich, profesjonalne 
usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autor-
skich, profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem 
praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące za-
gadnień prawnych, licencjonowanie programów kompute-
rowych  [usługi prawne], przenoszenie tytułu własności, roz-
strzyganie spraw spornych, składanie wniosków o rejestrację 
wzorów, sporządzanie ekspertyz prawnych, sporządzanie 
protokołów sądowych, sprawdzanie standardów i praktyk 
w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, usługi 
pomocy w sprawach spornych, świadczenie usług w zakresie 
badań prawnych, udostępnianie informacji w dziedzinie wła-
sności intelektualnej, udzielanie informacji dotyczących usług 
prawnych, usługi prawne, doradztwo w zakresie sporów są-
dowych, doradztwo związane z ochroną znaków towaro-
wych, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności 
intelektualnej, usługi doradcze w zakresie nazw domen, 
usługi informacji prawnej, usługi doradcze w zakresie prawa, 
usługi doradcze związane z rejestracją, usługi doradcze zwią-
zane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi 
doradcze związane z prawami autorskimi, usługi doradztwa 
w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów i in-
stytucji badawczych, usługi doradztwa w zakresie własności 
intelektualnej dla wynalazców, usługi doradztwa w zakresie 
własności intelektualnej w dziedzinie patentów i zastosowań 
patentowych, usługi doradztwa w zakresie własności intelek-
tualnej dla organizacji non¬profit, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usłu-
gi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi 
informacyjne w zakresie praw konsumenta, usługi kancelarii 
patentowych, usługi monitorowania znaków towarowych, 
usługi monitorowania znaków towarowych do celów do-
radztwa prawnego, usługi nadzoru w dziedzinie własności 
intelektualnej, usługi prawne dotyczące nabywania własno-
ści intelektualnej, usługi prawne dotyczące praw własności 
intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków 
towarowych, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi 
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usłu-
gi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne w zakresie 
procedur związanych z prawami własności przemysłowej, 
usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania 
umów związanych z prawami własności intelektualnej, usłu-
gi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne z zakresu wy-
korzystywania patentów, usługi prawne z zakresu zarządza-
nia prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw 
licencyjnych, usługi prawne związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, usługi prawne związane z eksploata-
cją praw do emisji, usługi prawne związane z eksploatacją 
praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi reje-
stracyjne (prawne), usługi prawne związane z eksploatacją 
praw własności intelektualnej, usługi prawne związane z wy-
korzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcja-
mi filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi 
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków, 
usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autor-
skich, usługi prawne związane z eksploatacją praw autor-

skich do filmów, usługi prawne związane z ochroną i wyko-
rzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, 
telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, usługi prawne 
związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, usługi 
prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi 
prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i pra-
wami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, usłu-
gi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trze-
cich, usługi prawnicze związane z prawami do własności 
wakacyjnej, usługi radców prawnych, usługi rzeczników pa-
tentowych, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania 
sporów [usługi prawne], usługi w zakresie badań i docho-
dzeń prawniczych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi 
w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie mediacji, 
usługi w zakresie mediacji rozwodowej, usługi w zakresie po-
mocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych, usługi w zakresie rejestracji firm, usługi 
w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie wydawania 
licencji, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia proceso-
wego w sporach sądowych, usługi związane z ochroną wła-
sności przemysłowej, usługi związane z przeniesieniem tytu-
łu własności [usługi prawne], usługi związane z własnością 
intelektualną, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, wła-
sność intelektualna (licencjonowanie -), doradztwo w zakre-
sie własności intelektualnej, mediacje, prawne administrowa-
nie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], 
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób 
trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, licencjonowanie oprogramowania komputero-
wego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektu-
alnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do ce-
lów doradztwa prawnego, ochrona własności intelektualnej, 
udzielanie informacji na temat praw własności przemysło-
wej, udzielanie informacji sądowych, udzielanie informacji 
w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, udziela-
nie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie 
opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie, usługi 
adwokatów, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, 
usługi arbitrażowe, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania 
sporów, usługi arbitrażu w zakresie stosunków pracowni-
czych, usługi asystentów prawnych, usługi badań prawnych 
i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, usługi bie-
głych sądowych, usługi dochodzeniowe związane z roszcze-
niami ubezpieczeniowymi, usługi doradcze dotyczące praw 
własności intelektualnej, doradztwo związane z ochroną 
znaków towarowych.

(210) 486683 (220) 2018 06 04
(731) OPERATOR WSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Fiberhost.

(531) 21.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 anteny, aplikacje komputerowe do pobrania, 
druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficz-
ne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, interfejsy komputero-
we, kable koncentryczne, kable światłowodowe, komputery, 
komputery cienki klient, komputery przenośne [podręczne], 
maszty do anten bezprzewodowych, modemy, nadajniki 
[telekomunikacja], odbiorniki radiotelefonicze, oprogramo-
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wanie gier, pamięci komputerowe, programy komputerowe 
[oprogramowanie do pobrania], programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, przyrządy pomiarowe, smartfony, sprzęt 
komputerowy, światłowody, telefony, telefony bezprze-
wodowe, telefony komórkowe, układy scalone, urządzenia 
do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do przetwarzania 
danych, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia i przy-
rządy optyczne, urządzenia telewizyjne, uradzenia zdalnego 
sterowania, 35 handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, komputerowe bazy 
danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarzą-
dzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi przemysłowymi lub handlowymi, usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, 37 instalowanie i naprawa telefo-
nów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, insta-
lowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 
38 komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem 
telefonów komórkowych, nadawanie bezprzewodowe, 
nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń tele-
komunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer 
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, trans-
misja programów radiowych, transmisja programów tele-
wizyjnych, transmisja wideo na żądanie, usługi telefoniczne, 
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów 
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, telewizyjne usługi rozrywkowe, 
42 analizy systemów komputerowych, doradztwo dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo w zakresie projek-
towania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, 
hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania 
komputerowego, konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, konwersja programów komputerowych i danych, 
inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów kompu-
terowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, opracowywanie projektów technicznych, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, projektowanie budowlane, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie syste-
mów komputerowych, przechowywanie danych elektro-
nicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza 
lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie techno-
logii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, wynajem sprzętu do przetwarza-
nia danych, wynajmowanie serwerów WWW.

(210) 486686 (220) 2018 06 04
(731) TIZ-IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) TL TIZLAB

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputero-
we programy i programy dla banków danych, dla projekto-
wania wspomaganego komputerowo (CAD) , tworzenia i do-
kumentowania mechanicznych lub elektro-mechanicznych 
części, wyrobów lub komponentów, oraz do analiz, optyma-
lizacji, kreacji, wizualizacji, symulacji, weryfikacji i wytwarza-
nia powyżej wymienionych części, zwłaszcza komputerowe 
programy i programy dla opracowywania i rozwoju wyro-
bów i oprogramowania umożliwiającego współdziałanie 
w produkcji, dla administrowania danymi o produktach, ad-
ministrowania przepływem pracy i podziału zadań, w szcze-
gólności dla projektowania wspomaganego komputerowo 
(CAD), 42 usługi dotyczące opracowywania programów 
komputerowych dla administrowania danych o produktach, 
podziału zadań i projektowania wspomaganego kompute-
rowo mechanicznych i elektromechanicznych części, wyro-
bów i komponentów, zwłaszcza tworzenie i utrzymywanie 
komputerowych programów i programów dla banków da-
nych do przetwarzania informacji i danych, usługi wspoma-
gające, doradcze i inżynieryjne dla administrowania danymi 
o produktach, podziału zadań i systemów wspomaganych 
komputerowo dla projektowania mechanicznych i elektro-
mechanicznych części, wyrobów i komponentów, zwłaszcza 
realizacje specyficznych rozwiązań zlecanych przez klientów.

(210) 486689 (220) 2018 06 04
(731) FIBREHOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Fibrehost
(510), (511) 9 anteny, aplikacje komputerowe do pobra-
nia, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] te-
legraficzne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, interfejsy 
komputerowe, kable koncentryczne, kable światłowodowe, 
komputery, komputery cienki klient, komputery przenośne 
[podręczne], maszty do anten bezprzewodowych, modemy, 
nadajniki [telekomunikacja], odbiorniki radiotelefoniczne, 
oprogramowanie gier, pamięci komputerowe, programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy 
sterujące komputerowe, nagrane, przyrządy pomiarowe, 
smartfony, sprzęt komputerowy, światłowody, telefony, te-
lefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, układy sca-
lone, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia 
do przetwarzania danych, urządzenia do transmisji dźwięku, 
urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia telewizyjne, 
urządzenia zdalnego sterowania, 35 handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych 
do -), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy za-
rządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
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telekomunikacyjnych dla osób trzecich, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 
37 instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i napra-
wa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i na-
prawa sprzętu komputerowego, 38 komunikacja radiowa, 
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, 
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja pli-
ków cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmi-
sja programów telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, 
usługi telefoniczne, zapewnianie dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, 41 dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, tele-
wizyjne usługi rozrywkowe, 42 analizy systemów kompute-
rowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompute-
rowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, dostarczanie informacji o technologii kom-
puterowej i programowaniu za pośrednictwem strony in-
ternetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, 
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja progra-
mów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, opracowywanie projek-
tów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], plat-
forma jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie bu-
dowlane, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, przechowywa-
nie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych 
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsul-
tacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wynajem 
sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów 
WWW.

(210) 486690 (220) 2018 06 04
(731) FIBER#1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) fiber1

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 anteny, aplikacje komputerowe do pobra-
nia, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] te-
legraficzne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, interfejsy 
komputerowe, kable koncentryczne, kable światłowodowe, 
komputery, komputery cienki klient, komputery przenośne 

[podręczne], maszty do anten bezprzewodowych, modemy, 
nadajniki [telekomunikacja], odbiorniki radiotelefoniczne, 
oprogramowanie gier, pamięci komputerowe, programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy 
sterujące komputerowe, nagrane, przyrządy pomiarowe, 
smartfony, sprzęt komputerowy, światłowody, telefony, te-
lefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, układy sca-
lone, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia 
do przetwarzania danych, urządzenia do transmisji dźwięku, 
urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia telewizyjne, 
urządzenia zdalnego sterowania, 35 handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych 
do -), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy za-
rządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 
37 instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i napra-
wa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i na-
prawa sprzętu komputerowego, 38 komunikacja radiowa, 
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, 
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja pli-
ków cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmi-
sja programów telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, 
usługi telefoniczne, zapewnianie dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, 41 dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, tele-
wizyjne usługi rozrywkowe, 42 analizy systemów kompute-
rowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompute-
rowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, dostarczanie informacji o technologii kom-
puterowej i programowaniu za pośrednictwem strony in-
ternetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, 
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja progra-
mów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, opracowywanie projek-
tów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], plat-
forma jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie bu-
dowlane, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, przechowywa-
nie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych 
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsul-
tacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wynajem 
sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów 
WWW.
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(210) 486691 (220) 2018 06 04
(731) STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI MATEMATYKI, 

Bielsko-Biała
(540) Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki

(531) 26.15.09, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 zapewnianie kursów edukacyjnych, wypoży-
czanie materiałów edukacyjnych, organizowanie sympozjów 
edukacyjnych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, orga-
nizacja konferencji edukacyjnych, edukacja, zapewnianie 
edukacji, edukacja dorosłych, edukacja przedszkolna, edu-
kacja [nauczanie], szkolenia edukacyjne, usługi edukacyjne, 
badania edukacyjne, sprawdziany edukacyjne, seminaria 
edukacyjne, pokazy edukacyjne, testy edukacyjne, usługi 
szkół [edukacja], informacja o edukacji, edukacyjne usługi 
doradcze, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowa-
nie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek edukacyj-
nych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, wypoży-
czanie urządzeń edukacyjnych, wyznaczanie standardów 
edukacyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, organizo-
wanie seminariów edukacyjnych, prowadzenie kursów edu-
kacyjnych, usługi doradztwa edukacyjnego, organizowanie 
kongresów edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów 
edukacyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, orga-
nizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, 
zarządzanie usługami edukacyjnymi, usługi instytutów edu-
kacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizo-
wanie konferencji edukacyjnych, opracowywanie podręcz-
ników edukacyjnych, prowadzenie imprez edukacyjnych, 
organizowanie imprez edukacyjnych, zapewnianie pokazów 
edukacyjnych, przyznawanie świadectw edukacyjnych, wy-
dawanie nagród edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakre-
sie zapewniania kursów edukacyjnych, sympozja związane 
z edukacją, usługi edukacji dla dorosłych, usługi informacyj-
ne dotyczące edukacji, dostarczanie informacji dotyczących 
edukacji, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, 
organizowanie seminariów edukacji ustawicznej, organizacja 
sympozjów dotyczących edukacji, organizowanie konferen-
cji dotyczących edukacji, edukacja, rozrywka i sport, usługi 
edukacyjne i instruktażowe, organizowanie corocznych kon-
ferencji edukacyjnych, publikowanie drukowanych materia-
łów edukacyjnych,  publikowanie dydaktycznych materiałów 
edukacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi doradcze 
w zakresie edukacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie 
edukacji, organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie seminariów związanych z edukacją, obozy letnie 
[rozrywka i edukacja], organizacja wystaw w celach eduka-
cyjnych, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, orga-
nizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie 
widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw 
do celów edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie kon-
ferencji edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów 
edukacyjnych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, 
wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych, orga-
nizowanie festiwali do celów edukacyjnych, organizowanie 

festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów 
w celach edukacyjnych, planowanie konferencji w celach 
edukacyjnych, planowanie wykładów w celach edukacyj-
nych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, 
organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, plano-
wanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie 
wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie festynów 
w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji w ce-
lach edukacyjnych, przygotowywanie kursów edukacyjnych 
i egzaminów, publikowanie przewodników edukacyjnych 
i szkoleniowych, opracowywanie kursów edukacyjnych 
i egzaminów, organizacja i przeprowadzanie kursów edu-
kacyjnych, edukacja w dziedzinie posługiwania się kompu-
terami, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi 
w zakresie edukacji i nauczania, zajęcia zorganizowane, dla 
dzieci [rozrywka/edukacja], usługi placówek edukacyjnych 
zapewniających kursy instruktażowe, usługi prezentacji 
audiowizualnych do celów edukacyjnych, organizowanie 
uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizacja 
wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja 
i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, 
organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych 
lub rozrywkowych], organizowanie kongresów i konferencji 
w celach kulturalnych i edukacyjnych, prowadzenie kursów 
instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla mło-
dych ludzi i dorosłych, edukacja online z komputerowej bazy 
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów.

(210) 486692 (220) 2018 06 04
(731) STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI MATEMATYKI, 

Bielsko-Biała
(540) 

(531) 26.15.09, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 41 zapewnianie kursów edukacyjnych, wypo-
życzanie materiałów edukacyjnych, organizowanie sympo-
zjów edukacyjnych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, 
organizacja konferencji edukacyjnych, edukacja, zapewnia-
nie edukacji, edukacja dorosłych, edukacja przedszkolna, 
edukacja [nauczanie], szkolenia edukacyjne, usługi eduka-
cyjne, badania edukacyjne, sprawdziany edukacyjne, se-
minaria edukacyjne, pokazy edukacyjne, testy edukacyjne, 
usługi szkół [edukacja], informacja o edukacji, edukacyjne 
usługi doradcze, publikacja materiałów edukacyjnych, pu-
blikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek 
edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
wypożyczanie urządzeń edukacyjnych, wyznaczanie stan-
dardów edukacyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, 
organizowanie seminariów edukacyjnych, prowadzenie 
kursów edukacyjnych, usługi doradztwa edukacyjnego, 
organizowanie kongresów edukacyjnych, rozpowszech-
nianie materiałów edukacyjnych, dostarczanie informacji 
edukacyjnych, organizowanie wykładów edukacyjnych, 
organizowanie konkursów edukacyjnych, organizacja kon-
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kursów edukacyjnych, zarządzanie usługami edukacyjnymi, 
usługi instytutów edukacyjnych, prowadzenie konferencji 
edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, 
opracowywanie podręczników edukacyjnych, prowadze-
nie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyj-
nych, zapewnianie pokazów edukacyjnych, przyznawanie 
świadectw edukacyjnych, wydawanie nagród edukacyj-
nych, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów 
edukacyjnych, sympozja związane z edukacją, usługi edu-
kacji dla dorosłych, usługi informacyjne dotyczące eduka-
cji, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, organi-
zowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie 
seminariów edukacji ustawicznej, organizacja sympozjów 
dotyczących edukacji, organizowanie konferencji dotyczą-
cych edukacji, edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyj-
ne i instruktażowe, organizowanie corocznych konferencji 
edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów 
edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów 
edukacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi doradcze 
w zakresie edukacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie 
edukacji, organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie seminariów związanych z edukacją, obozy letnie 
[rozrywka i edukacja], organizacja wystaw w celach edu-
kacyjnych, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, 
organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organi-
zowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie 
wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie i prowa-
dzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie prezen-
tacji do celów edukacyjnych, produkcja filmów w celach 
edukacyjnych, wypożyczanie materiałów i urządzeń edu-
kacyjnych, organizowanie festiwali do celów edukacyj-
nych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, or-
ganizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, planowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, planowanie wykładów 
w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w ce-
lach edukacyjnych, organizowanie seminariów w celach 
edukacyjnych, planowanie seminariów w celach eduka-
cyjnych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, 
organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizo-
wanie konferencji w celach edukacyjnych, przygotowywa-
nie kursów edukacyjnych i egzaminów, publikowanie prze-
wodników edukacyjnych i szkoleniowych, opracowywanie 
kursów edukacyjnych i egzaminów, organizacja i przepro-
wadzanie kursów edukacyjnych, edukacja w dziedzinie 
posługiwania się komputerami, usługi doradcze dotyczące 
edukacji i szkoleń, usługi w zakresie edukacji i nauczania, 
zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], 
usługi placówek edukacyjnych zapewniających kursy in-
struktażowe, usługi prezentacji audiowizualnych do ce-
lów edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów 
w kursach edukacyjnych, organizacja wystaw do celów 
kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja i wypożyczanie 
materiałów edukacyjnych i instruktażowych, organizowa-
nie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozryw-
kowych], organizowanie kongresów i konferencji w celach 
kulturalnych i edukacyjnych, prowadzenie kursów instruk-
tażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi 
i dorosłych, edukacja online z komputerowej bazy danych 
lub za pomocą Internetu czy ekstranetów.

(210) 486694 (220) 2018 06 04
(731) OPERATOR WSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) Fiberhost.

(531) 21.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 anteny, aplikacje komputerowe do pobra-
nia, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] te-
legraficzne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, interfejsy 
komputerowe, kable koncentryczne, kable światłowodo-
we, komputery, komputery cienki klient, komputery prze-
nośne [podręczne], maszty do anten bezprzewodowych, 
modemy, nadajniki [telekomunikacja], odbiorniki radiote-
lefoniczne, oprogramowanie gier, pamięci komputerowe, 
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
programy sterujące komputerowe, nagrane, przyrządy po-
miarowe, smartfony, sprzęt komputerowy, światłowody, 
telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, 
układy scalone, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do trans-
misji dźwięku, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia 
telewizyjne, urządzenia zdalnego sterowania, 35 handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie 
danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budow-
lanych, 37 instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konser-
wacja i naprawa sprzętu komputerowego, 38 komunikacja 
radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowo-
dowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów ko-
mórkowych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie tele-
wizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, trans-
misja wideo na żądanie, usługi telefoniczne, zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 dostar-
czanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów tele-
wizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na żądanie, telewizyjne usługi rozrywkowe, 
42 analizy systemów komputerowych, doradztwo dotyczą-
ce bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dzie-
dzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, do-
radztwo w zakresie projektowania stron internetowych, do-
starczanie informacji o technologii komputerowej i progra-
mowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting 
serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogra-
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mowania komputerowego, konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, konwersja programów kompute-
rowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykry-
wania awarii, monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naru-
szeń bezpieczeństwa danych, opracowywanie projektów 
technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], plat-
forma jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie bu-
dowlane, projektowanie oprogramowania komputerowe-
go, projektowanie systemów komputerowych, przechowy-
wanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapaso-
wych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi do-
radcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi do-
radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wy-
najem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie 
serwerów WWW.

(210) 486695 (220) 2018 06 04
(731) NIWIŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(540) BOHO NAILS
(510), (511) 44 manicure, masaż, salon kosmetyczny, salon 
piękności, usługi wizażu.

(210) 486700 (220) 2018 06 04
(731) ROSZUK MAREK MPROJEKT, Sulejów
(540) MPROJEKT
(510), (511) 12 samochodowe systemy alarmowe, części 
konstrukcyjne do karetek, ambulanse, karetki pogotowia, lą-
dowe pojazdy i środki transportu, części i akcesoria do pojaz-
dów, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, 
wodną lub kolejową, zagłówki samochodowe, kierownice 
do samochodów, schowki do samochodów, tapicerka do sa-
mochodów, stopnie nadwozia samochodów, daszki prze-
ciwsłoneczne do samochodów, amortyzatory zawieszenia 
do samochodów, organizery do tyłów siedzeń specjalnie 
przystosowane do użytku w samochodach, podwozia sa-
mochodów, fotele samochodowe, nadwozia samochodowe, 
zderzaki samochodowe, podwozia samochodowe, siedzenia 
do samochodów, drzwi do samochodów, kierunkowskazy 
do samochodów, błotniki do samochodów, amortyzatory 
do samochodów, przednie szyby samochodowe, szyby tyl-
ne samochodowe, szyby samochodowe, okna do samocho-
dów osobowych, części wykończenia wnętrza samochodów, 
obwody hydrauliczne do samochodów, mechanizmy sprzę-
gła do samochodów, części konstrukcyjne do samochodów, 
osłony przeciwsłoneczne do samochodów, hamulce do sa-
mochodów osobowych, pasy bezpieczeństwa do samocho-
dów, układy zawieszenia do samochodów, 37 montaż części 
do pojazdów, montaż akcesoriów do pojazdów, montaż czę-
ści do pojazdów, montaż akcesoriów do pojazdów, tuning 
samochodowy, usługi polegające na zwiększaniu parame-
trów silnika, na zwiększaniu parametrów nadwozia i podwo-
zia, ulepszanie pojazdów mechanicznych, zabudowa busów, 
zabudowa pojazdów, modernizacja pojazdów, wulkanizacja.

(210) 486764 (220) 2018 06 05
(731) ZUMA LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) ZUMALINE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 9  czujniki ruchu; włączniki, 11 oświetlenie i re-
flektory oświetleniowe; abażury; architektoniczne oprawy 
do oświetlenia; elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka; 
elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne; elektryczne 
oprawy oświetleniowe; lampy elektryczne; oprawy, obudo-
wy i osłony do oświetlenia; oświetlenie; żarówki; taśmy LED; 
żarówki LED; zasilacze LED; akcesoria do taśm LED; profile 
LED; włączniki do profili LED; oprawy hermetyczne LED; świe-
tlówki LED; halogeny; naświetlacze; oprawy halogenowe; 
oprawy rastowe; panele LED; lampy LED; plafony; żyrandole; 
lampki biurowe; oświetlenie samochodowe LED; oświetlenie 
ogrodowe; artykuły elektryczne; oświetlenie sufitowe; lampy 
halogenowe, lampy metalohalogenkowe, lampy podłogo-
we, lampy oświetleniowe, lampy stojące, lampy wiszące, sto-
jące lampy, lampy olejowe, lampy próżniowe, lampy ścienne, 
lampy stołowe, lampy biurkowe, lampy elektryczne, lampy 
fluorescencyjne, lampy studyjne, lampy inspekcyjne, lam-
py akwariowe, lampy awaryjne, lampy LED, testowe lampy 
samochodowe, lampy stroboskopowe, elektryczne lampy 
wyładowcze, podwodne lampy LED, oświetlenie dachowe, 
ozdoby choinkowe (lampy), oświetleniowe lampy wyładow-
cze, przenośne lampy, elektryczne lampy żarowe, lampy 
do kasków, szkła do lamp, sufitowe lampy wiszące, neono-
we lampy oświetleniowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna 
oświetlenia, żarówek, lamp, artykułów elektrycznych, żyran-
doli, taśm LED, żarówek LED, zasilaczy LED, akcesorii do taśm 
LED, profili LED, włączników do profili LED, opraw herme-
tycznych LED; świetlówek LED, halogenów, naświetlaczy, 
opraw halogenowych, czujników ruchu, włączników, opraw 
rastowych, paneli LED, lampy LED, plafonów, żyrandoli, lamp 
biurowych, oświetlenia samochodowego LED, oświetlenia 
ogrodowego, artykułów elektrycznych, oświetlenia sufito-
wego, prowadzenie sklepu internetowego.

(210) 486765 (220) 2018 06 05
(731) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
(540) Patriot
(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, wę-
giel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel 
drzewny do celów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny 
jako paliwo.

(210) 486766 (220) 2018 06 05
(731) KRATA PIOTR KRATEX , Zduńska Wola
(540) KRATEX
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(531) 26.04.01, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.12, 26.04.18, 
27.05.01, 29.01.03

(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne 
metalowe konstrukcje budowlane, drobne wyroby me-
talowe, drzwi metalowe, okna metalowe, parapety me-
talowe, parapety z aluminium gięte, tłoczone, płytkowe, 
parapety stalowe lakierowane, parapety stalowe okleino-
we. profile wykończeniowe metalowe, gzymsy metalowe, 
metalowe bramy garażowe, profile aluminiowe, pręty alu-
miniowe, blachy aluminiowe, blachy stalowe, 19 materiały 
budowlane niemetalowe, drzwi niemetalowe, drzwi drew-
niane, niemetalowe gzymsy i kształtki elewacyjne, niemeta-
lowe kształtowniki i listwy, niemetalowe nadproża oraz okna 
i ościeżnice, parapety niemetalowe, niemetalowe parapety 
komorowe, niemetalowe parapety renowacyjne i parapety 
z postformingu, parapety z aglomarmuru, parapety drew-
niane, parapety granitowe, parapety z kamienia naturalnego, 
parapety z materiałów syntetycznych, niemetalowe podło-
gi, parkiety, niemetalowe płytki budowlane, okna dachowe 
z PCV, włazy dachowe niemetalowe, okna obrotowe da-
chowe niemetalowe, niemetalowe wypełnienia drzwiowe, 
płyty wiórowe, podbitka dachowa, profile wykończeniowe 
niemetalowe, płytki granitowe, płytki z kamienia naturalne-
go, okładziny niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe 
bale i balustrady, panele dekoracyjne, maskownice grzejni-
kowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, 
35 reklama, promocja towarów, zarządzanie i administrowa-
nie działalnością handlową, prowadzenie przedstawicielstw 
handlowych i usługowych podmiotów zagranicznych 
w kraju, agencje importowo-eksportowe, pośredniczenie 
w zawieraniu transakcji handlowych, organizowanie wy-
staw handlowych i reklamowych, usługi prowadzenia sklepu  
i/lub hurtowni z budowlanymi materiałami metalowymi 
i niemetalowymi, drobnymi wyrobami metalowymi, far-
bami, szkłem, sprzętem i wyposażeniem sanitarnym oraz 
hydraulicznym i grzejnym, akcesoriami do aut terenowych  
(offroad): żarówkami i oświetleniem, oponami i felgami 
do aut terenowych, wyciągarkami i podnośnikami, usługi 
sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej i domów 
sprzedaży wysyłkowej, 37 usługi budowlane wykończe-
niowe, instalowanie drzwi i okien,  montaż wyposażenia 
kuchennego, usługi doradztwa budowlanego, konsultacje 
budowlane, murowanie, zakładanie stolarki budowlanej, ob-
sługa i naprawa samochodów (pojazdów) terenowych, usłu-
gi spawania aluminium, 42 usługi projektowe, opracowy-
wanie projektów technicznych, projektowanie budowlane, 
wzornictwo przemysłowe, usługi konsultacyjne dotyczące 
architektury i aranżacji wnętrz.

(210) 486769 (220) 2018 06 05
(731) ZAPORA ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE RAPU, Rzeszów
(540) SELECTSHOP.PL

(531) 26.03.02, 26.03.05, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież; odzież damska; odzież męska; obuwie; 
kurtki, nakrycia głowy; krawaty; kamizelki; bielizna osobista, 
bielizna nocna; odzież sportowa; dresy; spodnie; buty spor-
towe, buty wizytowe; chusty; czapki; podkoszulki; rękawiczki; 
skarpetki; spódnice; sukienki; swetry; szaliki; bluzki; koszule; T-
-shirty; odzież młodzieżowa, spodnie i kurtki snowboardowe, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży damskiej, męskiej oraz 
młodzieżowej, prowadzenie sklepu internetowego, sprzedaż 
akcesoriów modowych damskich i męskich, plecaków, toreb, 

obuwia, zegarków, czapek, sprzedaż sprzętu sportowego takie-
go jak deski snowboardowe, deskorolki, longboard, wakeboard, 
butów i wiązań snowboardowych, łożysk i kółek do deskorolek, 
sprzedaż odzieży sportowej, kurtek i spodni snowboardowych, 
bielizny termoaktywnej, gogli i kasków snowboardowych, 
sprzedaż online wszystkich wymienionych towarów.

(210) 486773 (220) 2018 06 05
(731) KLIMCZAK JANUSZ, KLIMCZAK PIOTR  

FIRMA HANDLOWA KOSMYK  
SPÓŁKA CYWILNA, Węgrzce Wielkie

(540) KOSMYK
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków 
do makijażu, produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, produk-
ty do pielęgnacji włosów, produktów do stylizacji i koloryza-
cji włosów, akcesoriów do włosów takich jak gumki i spinki, 
lakierów do paznokci, lakierów do włosów, kremów, środków 
czystości, środków higienicznych, środków do mycia i kąpieli, 
szamponów do włosów, past do zębów, farb do koloryzacji 
włosów, dezodorantów, perfum, akcesoriów do makijażu 
w tym pędzli, gąbeczek, środków do demakijażu, zarządza-
nie personelem zajmującym się sprzedażą, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, usługi doradcze dotyczące promocji 
sprzedaży, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, udzie-
lanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
usługi sprzedaży hurtowej wyrobów kosmetycznych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej wyrobów kosmetycznych, usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące kosmetyków do pielęgnacji 
ludzi, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące przedmiotów 
użytku domowego.

(210) 486774 (220) 2018 06 05
(731) AYCOM NIEWÓJT SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) Rf MATRIX CRISS MESOTHERAPY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparaty elektryczne dla zabiegów 
kosmetycznych.

(210) 486775 (220) 2018 06 05
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) HAPS
(510), (511) 29 orzechy prażone, orzechy konserwowane, 
orzechy przyprawione, orzechy łuskane, orzechy solone, 
orzechy jadalne, orzechy kandyzowane, orzechy blanszo-
wane, orzechy przetworzone, gotowane orzechy, orzechy 
suszone, mielone orzechy, orzechy preparowane, orzechy 
aromatyzowane, suszone orzechy kokosowe, preparowane 
orzechy nerkowca, orzechy ziemne przetworzone, prażone 
orzechy ziemne, preparowane orzechy pistacjowe, prepa-
rowane orzechy włoskie, orzechy z przyprawami, orzechy 
ziemne konserwowe, solone orzechy nerkowca, preparo-
wane orzechy makadamia, przetworzone orzechy arekowe, 
orzechy laskowe, przetworzone, preparowane orzechy torre-
ja, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy 
i nasiona roślin strączkowych), kandyzowane owoce, kandy-
zowane przekąski owocowe, przetworzone kwiaty jadalne 
w formie kandyzowanej, owoce przetworzone, owoce goto-
wane, owoce marynowane, owoce konserwowane, krojone 
owoce, mrożone owoce, owoce lukrowane, suszone owoce, 
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owoce glazurowane, owoce aromatyzowane, sfermentowa-
ne owoce, owoce w puszkach, przetworzone owoce liczi, 
owoce konserwowane w alkoholu, nadzienie bakaliowe 
[owoce konserwowane], owoce w plasterkach, konserwo-
we, owoce konserwowane w słoikach, owoce w polewie 
cukrowej na patyku, owoce konserwowane w plasterkach, 
w słoikach, warzywa liofilizowane, suszone daktyle, suszone 
figi, śliwki suszone, oliwki, suszone, suszone mango, suszone 
truskawki, suszone liczi, suszone pędy bambusa, skórki owo-
cowe [suszone purée owocowe].

(210) 486785 (220) 2018 06 06
(731) ZIEMIANEK MARCIN RASO SPORTS WEAR, Stary Sącz
(540) Raso

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież sportowa, odzież kolarska, odzież 
triathlonowa, koszulki kolarskie, spodenki kolarskie, buty 
sportowe, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, czap-
ki z daszkiem, czapki kolarskie, rękawiczki dla rowerzystów, 
ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze na kolana [odzież], 
ocieplacze na nogi [getry], skarpety sportowe.

(210) 486786 (220) 2018 06 06
(731) Lidl Stiftung & Co.KG, Neckarsulm, DE
(540) TARG RYBNY Lidla

(531) 26.05.02, 26.05.18, 26.05.22, 26.11.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, mrożone owo-
ce morza, mrożone małże, ryby mrożone, mrożone gotowane 
ryby, mrożone produkty rybne, mrożone posiłki składające się 
głównie z ryb, pasty rybne, ryby solone, pulpety rybne, kra-
kersy rybne, tuńczyk [nieżywy], ekstrakty z ryb, paluszki rybne, 
konserwowane ryby, filety rybne, kiełbaski rybne, steki z ryb, 
pęcherze pławne, ryby przetworzone, konserwy rybne, po-
trawy rybne, konserwowane produkty rybne w słoikach, ikra 
rybia przetworzona, sztuczna ikra rybia, gotowe posiłki składa-
jące się głównie z ryb, żywność chłodzona składająca się głów-
nie z ryb, przetwory i produkty rybne do spożycia dla ludzi, 
przetworzone produkty z ryby do spożycia dla ludzi, kawior.

(210) 486792 (220) 2018 06 06
(731) NAVIGATOR BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Navigator Business Consulting

(531) 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności 
konsumenta, administrowanie programami dla osób czę-
sto podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, 
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, bada-
nia biznesowe, badania dotyczące działalności gospodar-
czej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania 
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura 
pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public re-
lations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, 
fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, 
komputerowe bazy danych [pozyskiwanie danych do -], 
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowa-
ny, marketing w ramach wydawania oprogramowania, ma-
szynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyj-
na firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, 
opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymali-
zacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody 
w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 
pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie 
patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pro-
dukcja filmów reklamowych, produkcja programów typu 
telezakupy, produkcja programów związanych z telezaku-
pami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przepro-
wadzanie testów psychologicznych w celu selekcji perso-
nelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań 
podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, reje-
stracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekruta-
cja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna środ-
ków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
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zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, steno-
grafia, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [pra-
ce 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 eks-
pertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu 
detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych 
do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie 
muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego 
online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do po-
brania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki 
świadczone przez galerie sztuki usługi handlu hurtowego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketin-
gowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi mode-
lek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, 
usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego do-
tyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finanso-
wania, 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 na-
bywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porów-
nywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, 
usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z li-
stami prezentów, usługi związane z przenoszeniem przed-
siębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi 
na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bil-
bordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów 
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposa-
żenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarzą-
dzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imie-
niu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej 
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych.

(210) 486793 (220) 2018 06 06
(731) SOCIETE BIC, Clichy, FR
(540) BODYMARK
(510), (511) 3 ołówki kosmetyczne, ołówki kosmetyczne 
do wykonywania tatuaży zmywalnych, flamastry kosmetycz-
ne do wykonywania tatuaży zmywalnych, ołówki kosme-
tyczne do wykonywania zdobień, flamastry kosmetyczne 
do wykonywania zdobień, 16 przyrządy do pisania, miano-
wicie flamastry do skóry.

(210) 486854 (220) 2018 06 07
(731) ZRAŻEWSKA KRYSTYNA BE FIT WOMAN, Warszawa
(540) BE fit WOMAN

(531) 02.03.05, 02.03.08, 02.03.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 
27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, sprzęt do trenin-
gów sportowych.

(210) 486856 (220) 2018 06 07
(731) BRZOZOWSKI GABRIEL BEAUTY SKIN, Warszawa
(540) BEAUTY SKIN

(531) 26.02.07, 27.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 44 salony piękności, usługi klinik medycznych, 
chirurgia plastyczna.

(210) 486868 (220) 2018 06 08
(731) SOIŃSKI PRZEMYSŁAW, Reda
(540) WESELE DYSKOTEKA

(531) 01.15.19, 02.09.01, 17.02.01, 17.02.02, 17.02.04, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 41 usługi klubów nocnych, usługi związane 
z dyskotekami, biura rezerwacji biletów koncertowych, orga-
nizowanie balów, koncerty muzyczne, dyskoteki, planowanie 
przyjęć.

(210) 486873 (220) 2018 06 08
(731) TORPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grajewo
(540) OPAKUJEMY TWÓJ BIZNES
(510), (511) 16 torby papierowe, worki papierowe, papiero-
we torby na prezenty, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hur-
towej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez 
ofertę sprzedaży bezpośredniej worków i toreb papiero-
wych, agencje eksportowo-importowe.
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(210) 486886 (220) 2018 06 08
(731) CIMOCH PAWEŁ, Białystok
(540) Miami
(510), (511) 9 wydawnictwa muzyczne, nagrane dyski, pły-
ty kompaktowe, płyty DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych 
z nagraniami muzycznymi, nagrane płyty analogowe, kasety 
magnetofonowe z nagraniami muzycznymi, nagrane taśmy 
wideo z nagraniami muzycznymi, muzyczne nagrania dźwię-
kowe do pobrania, 41 usługi zespołu muzycznego, usługi es-
tradowe, usługi rozrywkowe związane z branżą muzyczną, 
usługi w zakresie organizowania koncertów, organizowanie 
imprez artystycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, 
tanecznych, usługi dostępu do dzwonków telefonicznych 
do pobrania muzyki i utworów MP3.

(210) 486924 (220) 2018 06 11
(731) ARTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puszczykowo
(540) ARTURO

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z żywnością, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produk-
tów delikatesowych.

(210) 486926 (220) 2018 06 11
(731) ARTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puszczykowo
(540) ARTURO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z żywnością, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produk-
tów delikatesowych.

(210) 486927 (220) 2018 06 11
(731) GRAD SŁAWOMIR, ŚWISULSKI ANDRZEJ SZKOŁA 

JAZDY KURSANT SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) KURSANT SZKOŁA JAZDY

(531) 02.09.14, 26.03.01, 26.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauka jazdy, nauka jazdy w zakresie bezpie-
czeństwa na drodze, nauka jazdy na pojazdach dwu i jed-
nośladowych, nauczanie w zakresie prowadzenia pojazdów 
mechanicznych dwu i jednośladowych.

(210) 486928 (220) 2018 06 11
(731) CENTRUM MEDYCZNE ZANMED  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Halinów

(540) ZANMED
(510), (511) 42 analizy chemiczne, badania bakteriologicz-
ne, badania chemiczne, badania biologiczne, usługi prowa-
dzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony 

zdrowia, 44 stomatologia, protetyka stomatologiczna i orto-
doncja, fizykoterapia, opieka zdrowotna w klinikach medycz-
nych, usługi optyczne, placówki opieki medycznej, niehospi-
talizacyjne, pomoc medyczna, szpitale, porady w zakresie 
farmakologii, usługi świadczeń zdrowotnych służące do za-
chowania, przywracania, poprawy lub zachowania zdrowia, 
badania, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, 
leczenie, rehabilitacje lecznicze, usługi w zakresie medycyny 
pracy.

(210) 486952 (220) 2018 06 11
(731) ALF PACKAGING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) Kaszuby Zdrój

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda niegazowana, woda gazowana, napoje 
bezalkoholowe.

(210) 486971 (220) 2018 06 11
(731) URLIK BARTŁOMIEJ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

URLIK, Stary Sącz
(540) LoveStim
(510), (511) 5 żele do stymulacji seksualnej, preparaty 
do ułatwiania stosunków seksualnych, preparaty do po-
wstrzymywania popędu seksualnego, kapsułki ziołowe 
poprawiające sprawność seksualną u mężczyzn, środki uła-
twiające zbliżenie seksualne, preparaty zmniejszające popęd 
seksualny, lubrykanty do celów medycznych, lubrykanty 
na bazie silikonu do użytku osobistego, lubrykanty na bazie 
wody do użytku osobistego, odżywcze suplementy diety, 
mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety 
dla ludzi, 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne, 
gumowe lalki, środki pomocnicze do stymulacji seksualnej 
dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne dla 
dorosłych, sztuczne pochwy, jako akcesoria erotyczne dla 
dorosłych, elektryczne przyrządy do masażu, korki analne, 
kulki dopochwowe, będące akcesoriami erotycznymi dla do-
rosłych, przyrządy do powiększania penisa, stanowiące akce-
soria erotyczne dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria 
erotyczne dla dorosłych, wibratory jako akcesoria erotyczne 
dla dorosłych, zabawki erotyczne.

(210) 486980 (220) 2018 06 11
(731) MATYJEK PIOTR AMSTI, Gdańsk
(540) AMSTI
(510), (511) 37 sprzątanie szpitali, sprzątanie nieruchomości, 
sprzątanie domów, sprzątanie poddaszy, sprzątanie hoteli, 
sprzątanie fabryk, sprzątanie szkół, sprzątanie sklepów, sprzą-
tanie zakładów przemysłowych, sprzątanie pomieszczeń 
biurowych, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie to-
alet publicznych, sprzątanie placów budowy, sprzątanie te-
renów miejskich, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie 
budynków użyteczności publicznej, sprzątanie pomieszczeń 
na ładunki, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, 
zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samolotów, sprzątanie 
biur na podstawie umowy, sprzątanie dróg dojazdowych 
na budowy, sprzątanie klubów na podstawie umowy, sprzą-
tanie centrów rekreacyjnych na podstawie umowy, sprząta-
nie budynków biurowych i lokali handlowych.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 472300, 482785, 483338, 483340, 483784, 485174, 486765

3 477600, 478757, 482785, 483480, 484362, 484609, 485086, 485205, 485526, 485676, 485677, 485766, 486136, 
486296, 486489, 486661, 486793

4 484450, 485225, 485496, 485500, 485501, 485502, 485503, 485884, 486765

5 477600, 478757, 481129, 481131, 482672, 482785, 483338, 483340, 483480, 485086, 485111, 485174, 485205, 
485301, 485303, 485305, 485355, 485556, 485603, 485664, 485676, 485677, 485678, 485766, 485854, 486122, 
486136, 486324, 486327, 486332, 486454, 486971

6 481823, 483503, 483784, 484228, 484230, 484250, 485558, 485565, 485826, 485862, 485879, 486542, 486766

7 485884, 486542, 486610

8 485496, 485500, 485501, 485502, 485503

9 480483, 481670, 482849, 482999, 483509, 483511, 483784, 484213, 484228, 484233, 484556, 485589, 485774, 
485826, 485836, 485871, 485884, 486056, 486072, 486128, 486307, 486437, 486514, 486525, 486538, 486588, 
486589, 486604, 486668, 486671, 486683, 486686, 486689, 486690, 486694, 486764, 486886

10 484902, 485086, 485111, 485471, 485589, 486136, 486525, 486774, 486971

11 479514, 482785, 485561, 485774, 485884, 486764

12 485837, 486542, 486700

14 482154, 485496, 485500, 485501, 485502, 485503, 486453

16 480483, 481670, 482672, 482999, 483509, 483511, 483784, 484228, 484233, 484825, 484828, 484830, 485150, 
485496, 485500, 485501, 485502, 485503, 485561, 485673, 485676, 485677, 485774, 486047, 486072, 486179, 
486296, 486489, 486588, 486589, 486604, 486793, 486873

17 484228, 485826

18 473773, 483784, 484233, 485423, 485442, 485496, 485500, 485501, 485502, 485503, 486297, 486298, 486491

19 482999, 484250, 484662, 484666, 484669, 484671, 484674, 485884, 486599, 486601, 486766

20 482999, 483350, 483784, 484228, 485323, 485324, 485325, 485326, 485496, 485500, 485501, 485502, 485503, 
485561, 485676, 485677, 485774, 486296, 486542, 486611

21 483503, 485423, 485496, 485500, 485501, 485502, 485503, 485884, 486296, 486491

22 485561

23 484639, 486054

24 482672, 484639, 485442, 485496, 485500, 485501, 485502, 485503, 486054, 486564

25 473773, 481900, 482672, 484222, 484233, 484639, 485322, 485423, 485442, 485664, 485676, 485677, 486142, 
486297, 486298, 486453, 486475, 486564, 486769, 486785

26 485496, 485500, 485501, 485502, 485503, 486054

27 485496, 485500, 485501, 485502, 485503

28 482672, 484233, 485312, 485313, 485322, 485664, 486009, 486475, 486538, 486584, 486854

29 457151, 481129, 481940, 482251, 484247, 485109, 486382, 486517, 486544, 486775, 486786

30 473239, 480746, 481129, 481131, 482249, 482251, 483476, 483813, 484699, 485109, 485216, 485496, 485500, 
485501, 485502, 485503, 485527, 485561, 485644, 485678, 486232, 486234, 486382, 486544, 486653

31 483784, 484662, 484666, 484669, 484671, 484674, 485312, 485313, 485556

32 481129, 481784, 482249, 482251, 484233, 484247, 485109, 485489, 485557, 485561, 485678, 486427, 486605, 
486952

33 475990, 481784, 482249, 482740, 482747, 485489, 485564, 485696, 485821, 486200, 486252, 486594



1

90 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT28/2018

2

35 477089, 477992, 481131, 481823, 481916, 481917, 482999, 483338, 483340, 483350, 483509, 483511, 483784, 
484213, 484228, 484230, 484233, 484250, 484362, 484807, 484902, 484913, 485095, 485109, 485133, 485134, 
485150, 485201, 485202, 485330, 485381, 485444, 485496, 485500, 485501, 485502, 485503, 485508, 485558, 
485561, 485565, 485664, 485669, 485674, 485836, 485862, 485879, 486032, 486047, 486056, 486112, 486113, 
486130, 486179, 486233, 486276, 486297, 486298, 486307, 486313, 486434, 486437, 486442, 486453, 486524, 
486528, 486557, 486570, 486576, 486578, 486579, 486581, 486588, 486589, 486596, 486598, 486604, 486610, 
486654, 486658, 486666, 486668, 486671, 486672, 486682, 486683, 486689, 486690, 486694, 486764, 486766, 
486769, 486773, 486792, 486873, 486924, 486926

36 482849, 483003, 484916, 485150, 485330, 485444, 485508, 485674, 486437, 486514, 486528, 486570, 486578, 
486579, 486606, 486654, 486682

37 481823, 481916, 481917, 482999, 484228, 484230, 484807, 485330, 485508, 485589, 485862, 485879, 486437, 
486576, 486600, 486664, 486668, 486671, 486683, 486689, 486690, 486694, 486700, 486766, 486980

38 483509, 483511, 484213, 485836, 486032, 486112, 486113, 486121, 486382, 486434, 486437, 486668, 486671, 
486683, 486689, 486690, 486694

39 471685, 477992, 484213, 484849, 485201, 485202, 485508, 485673, 485836, 486089, 486437

40 482999, 483509, 483511, 484228, 485774, 485862, 485879, 486128, 486296, 486437, 486542

41 477089, 477992, 480483, 481670, 482999, 483322, 483430, 483476, 483784, 483869, 484233, 484639, 484774, 
484775, 484825, 484828, 484830, 484875, 485133, 485134, 485323, 485324, 485325, 485326, 485392, 485854, 
485864, 485871, 485884, 486046, 486047, 486072, 486112, 486113, 486128, 486130, 486179, 486180, 486274, 
486307, 486313, 486382, 486434, 486437, 486442, 486524, 486567, 486583, 486588, 486589, 486590, 486596, 
486598, 486600, 486604, 486654, 486660, 486668, 486671, 486682, 486683, 486689, 486690, 486691, 486692, 
486694, 486868, 486886, 486927

42 472300, 481670, 481823, 482797, 482798, 482849, 482999, 483509, 483511, 484213, 484230, 484825, 484828, 
484830, 484913, 485201, 485202, 485330, 485444, 485508, 485628, 485709, 485710, 485716, 485731, 485774, 
485884, 486056, 486112, 486113, 486179, 486296, 486437, 486514, 486525, 486576, 486600, 486664, 486668, 
486671, 486683, 486686, 486689, 486690, 486694, 486766, 486928

43 483108, 483813, 483869, 484639, 485216, 485219, 485228, 485508, 485561, 486180, 486481, 486606, 486653

44 478757, 481823, 484173, 484230, 484639, 484825, 484828, 484830, 485201, 485202, 485391, 485556, 485854, 
486130, 486213, 486525, 486598, 486695, 486856, 486928

45 485864, 486112, 486113, 486121, 486654, 486682



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

*Bespoke 477992

α Alfatec 483503

1762 Kminkówka WrocławskA  
POLISH REGIONAL VODKA 475990

3TM.com.pl TARGI MOTORYZACYJNE 486666

3TM.com.pl TARGI MOTORYZACYJNE 486672

696 JEWELRY 482154

7Z system 484228

AA HEALTHY MINERALS 485766

AEROLID 486324

AioCare 486525

alerabat.com NIEZBĘDNY ELEMENT ZAKUPÓW 486032

ALICJA DO KUCHNI 486307

ALL SPORT .NEWS 485392

ALLEGRO SMART 486056

alloello 486584

Alpakarnia 484639

Altilium 484213

AMSTI 486980

antal THE VALUE OF SPECIALIZED TALENTS 486557

ANTARE 485774

Anti-Aftal 486136

APAREL 485826

apteka WIELKOPOLSKA 484173

AQUA SPEED 485322

Aquafarina Fermenti 484362

areTo 485423

ARTURO 486924

ARTURO 486926

AV OCULUS 483480

AVITALE 483340

AXL polska 486089

Baby Bear Leon 482672

BASKET KIDS 477089

BE fit WOMAN 486854

BE POWER 485678

BEAUTY SKIN 486856

BELL 486296

Benevitol 485225

BEZ REZERWACJI RESTAURANT GRILL 483869

BIKSco CreditRisk 482798

BIKSco ProCredit 482797

BIO UP 481129

BLA-BLA SCHOOL 483322

BM Bazar Miejski 486233

BODYMARK 486793

BOHO NAILS 486695

BOOGIEMAN 485664

BOOK NATURE 484849

Brookpad 479514

BW BODY WRAPS 478757

BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY 485133

BYDGOSZCZ INDUSTRIAL CLUSTER 485134

CABIN 473773

CALOSTIM K2 486332

CARTALO 485628

Celem życia jest rozwój 486072

CHEMIROL PIEKARY SP. Z O.O. 485202

CHRRRUPS 481940

CINAMOON 486453

content spot 486112

content spot 486113

Contril Mini 485086

COR’NICHON 486517

CRAZY BALL 486009

cynamonki 473239

Deluxe 486489

dermaArt 486213

DICLOGEL 485301

DISCO POLO PIZZA 486653

DOG EURO SHOW POLAND 2018 484828

DOMOsfera 485669

DOMOWA DIAGNOSTYKA 485111

DR PRIMO 486179

DREAM 485326

DREAMLINER 485325

DS DOGMAT SYSTEMY 486570

DUDYCZ RUN 486583

EA 485871

Elly fresh 485677

Elly intimate 485676

EMPESIN 486454

Ertle Bud 484807

EUROPA UBEZPIECZENIA 484916

evita simply 485526

fiber1 486690

Fiberhost. 486668

Fiberhost. 486671

Fiberhost. 486683
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Fiberhost. 486694

Fibrehost 486689

FIRMA HANDLOWA CHEMIROL 485201

FISKERI team 485313

FISKERI 485312

Flasssh 482251

FlexHR 486524

FLORAHUMUS 485174

fm funkymedia 486581

FORUM ZDROWEGO BIZNESU 486130

gabo.re 486600

GARLIMED 485095

Gluco test 485355

GLUKANKIDS 485603

GOLD CORE LINE 486122

grej ALUMINIUM MODULAR SYSTEMS 486542

GUNWO 03 484233

HAMSTERPOLSKA 481823

HAMSTERPOLSKA 484230

HANBUD WWW.HANBUD-DACHY.PL 485879

hansped TRANSPORT I SPEDYCJA 471685

HAPS 486775

HELIODON 485330

HELIOS DREAM 485323

HELIOS DREAMLINER 485324

HIGHLANDER Team 485864

Holistic Care MEDICAL CLINIC 485854

hoper 485836

HRA ARCHITEKCI 485716

HRA ARCHITEKCI 485731

HRA 485709

HRA 485710

HRABIANKA 482249

ichpw INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI  
WĘGLA ... my przekraczamy standardy! 485884

iFinder 484556

Impro Atak 484775

Improatak 484774

INEA stadion 486434

KACASE 486491

Kaszuby Zdrój 486952

KEFAL 486599

KEFAL 486601

KLUBOWE 485557

KOLOROWA 485561

KOSMETYKI UZDROWISKOWE DRA DUDY 485205

KOSMYK 486773

Kossak HOTEL 486180

KRATEX 486766

KRÓWKA KOŁOBRZESKA 480746

KS Królowa Shoppingu 486276

kupuj i sprzedawaj na CadaCar.pl  
dziel się opinią z innymi! 486658

KURSANT SZKOŁA JAZDY 486927

LAGER BROWAR TENCZYNEK 1553 481784

LAKTOPIN 486327

LANGLY 486046

LASER PROJEKT 2000 ENERGIA DLA PIĘKNA 484902

LERO 481916

LERO 481917

Lingvika 486274

LIPOSOL 483338

LOOKING SHITTY FEELING PRETTY 484222

LoveStim 486971

M Królowa Pokoju 485673

make it right 482849

MANUFAKTURA WÓDKI PRODUKT POLSKI  
WÓDKA z MANUFAKTURY STWORZYLIŚMY  
Z SUROWCA POCHODZĄCEGO Z GORZELNI  
ROLNICZEJ WYRÓB PREMIUM WYKONANA  
METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI 486200

MEDICHECK 486588

MEDICHECK 486589

MES 485589

mFoster 486437

Miami 486886

MIĘSO Z POLSKI 457151

Mikrofilm-Service 483511

MILOO HOME 485496

MILOO HOME 485500

MILOO HOME 485502

miloo home 485503

miloo 485501

Mivago 485471

MłChPL 484825

moc klasyki 486604

MONVELO 485837

Morello 486544

MPROJEKT 486700

Mr.Waffle 483813

MUSICAL KOSMOS 484875

Navigator Business Consulting 486792

NENUKKO 485442

NFG 485444

nife SOFT OFFICE 486297

nife 486298

NORMAVIT 485305

NOTE 484609

O’lala TANNING PRODUCTS 486661

Ogarnij Chaos 480483

OLD BAREY 485564

OLIMPIA 486427

one 486475
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OnkoTerm Sp. z o.o. HIPERTERMIA ONKOLOGIA  
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie 485391

OPAKUJEMY TWÓJ BIZNES 486873

oryginalny miód pitny półtorak Rex Honestus 482747

PANI TERESKA & FRIENDS 486382

PAPILLON 485821

Patriot 486765

PCS GROUP 485565

PCS STAPLES 485558

PEPPERMINT 484913

PianoSfera 486660

PIM 486047

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  
NAWÓZ WE EC FERTILIZER 472300

POLSKIE NASIONA 483784

POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY  
OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA 486598

Polsteam Szczecin 485508

POM 484671

POMERANIAN ASH 484674

POMERANIAN BEECH 484669

POMERANIAN OAK 484666

POMERANIAN TIMBER 484662

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
Sobota Niedziela Ks. apostolat margaretka 486121

Premium 100% Royal apple jabłko + mięta  
POLSKIE JABŁKA Z POLSKICH SADÓW  
www.zdrowysok.com  
www.sok-naturalny.com 484247

PRO-CHEM 482785

Raso 486785

RB Biuletyn 486682

RB Magazine 486654

REGAMET orzeł wśród blach 484250

Rf MATRIX CRISS MESOTHERAPY 486774

Rollowane 485527

SAPATIO 485696

Screenity 483003

SD Smaczna Dieta 485219

SELECTSHOP.PL 486769

shiuz 485556

SILKADORE 486142

Sillia 486564

skanowanie.pl 483509

skycash 486514

SM MULTISELECT 485381

SM PRZY METRZE 485150

SMACZNA DIETA RESTAURACJA W PUDEŁKU 485228

SOKÓŁ 484450

STOLICA LODÓW TRADYCYJNYCH 486232

STOLICA PĄCZKÓW 486234

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 486691

Studio Filmowe KRONIKA POLSKA  
KRONIKA FILMOWA 486128

Super Backlight 482999

SUPER ROLITO 485644

SUPER SMAK 481131

susharnia 485216

SYSTEMA POLAND 486567

SZKOLENIA GROM 486590

SZTUKA W FORMIE 486442

TANIE BLACHY TANIE-BLACHY.PL 485862

TARG RYBNY Lidla 486786

TAURON TourdePologne amatorów 486596

TBN Twoje Bezpieczne Należności 486528

tf THE FIRST 481900

TKANSTYL 486054

TL TIZLAB 486686

Tomas CATERING 486481

TOPCATSYSTEMS 486611

TOPS 486664

Toruńska Piernikarnia Mistrza Bogumiła 483476

TRAD.1840 BROWAR LUBICZ APARTHOTEL 486606

TRAD.1840 BROWAR LUBICZ PIWO  
Mistrzowskie NIESŁYCHANIE PIŁKARSKIE  
PIWO GÓRNEJ FERMENTACJI 486605

TRAINS VR 486538

TRÓJNIAK PIWNICA KLASZTORNA  
MIÓD PITNY TRÓJNIAK 482740

TUSSIGRIP 485303

TUŻTUŻ 486578

tużtuż 486579

USARYA POLSKA 486610

Victoria Dom Holding 485674

W water SHOW 483430

Warsaw Embassy Festival 486313

Warsaw University of Technology 481670

WESELE DYSKOTEKA 486868

WOLOVE 485109

WÓDKA z MANUFAKTURY 486252

YAKISOBA 484699

ZANMED 486928

zbita szybka 486576

ZCASE 483350

ZKwP 484830

ZUMALINE 486764

Żel do higieny intymnej SREBRO intima  
NelFARMA 477600



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.

1083450 BLACKWOOD (2017 01 23) 3
1112525 GREENTHERAPY (2018 06 07) 1, 5
1130815 BloccoC (2018 04 23)

CFE: 28.05.00 5
1131481 Push! (2018 04 16)

CFE: 02.09.14, 26.01.16, 29.01.12 32, 33
1156607 Dolomin (2018 04 27) 5
1307688 FARINGONATUR (2018 03 30) 5, 35
1316975 ENIXUM (2018 04 27)

CFE: 28.05.00 5
1364619 REUDINK (2018 05 02) 5, 31, 35, 39, 42, 44
1407613 ENDESSENCE (2018 04 09) 3, 5
1407634 klar (2017 11 17, 2017 06 28)

CFE: 27.05.01 3, 5, 21
1407669 (2018 03 26)

CFE: 28.05.00 33
1407724 The ORCHID Skin (2018 03 29)

CFE: 05.05.15, 27.05.01 3
1407787 EUROPAPIER (2018 01 23, 2017 07 28)

CFE: 26.05.01, 27.01.04, 29.01.15 7, 9
1407793 (2018 02 01)

CFE: 01.03.01, 04.05.11, 05.07.02, 07.01.13, 
19.01.11, 24.01.15, 28.05.00, 29.01.15

30

1407867 AFG-400 XT (2017 11 24) 17
1407889 Advocator (2017 12 05) 18
1407898 LICUNDA JI (2017 12 11)

CFE: 28.03.00 37
1407926 nuts UNDERWEAR (2018 02 03)

CFE: 05.07.06, 27.05.01 25
1408025 (2018 03 16, 2017 10 30)

CFE: 26.01.05, 26.15.01 1
1408026 PAINT IT (2018 05 15, 2017 11 20) 3
1408081 KLOSTER TOPLOU (2017 11 10, 

2017 09 28)
29, 30, 33

1408096 SUPRA (2018 01 12, 2017 10 11)
CFE: 27.05.01, 29.01.05 7, 8, 9, 11

1408097 standartpark (2017 07 27, 2017 04 04)
CFE: 27.05.17 6, 17, 19

1408101 DOUBLEB (2018 02 27)
CFE: 26.13.25, 27.05.10, 
28.05.00

30, 35, 41, 43

1408108 cycl-e (2017 12 13, 2017 09 15)
CFE: 27.05.01 12

1408114 rainpark (2017 11 24, 2017 05 25)
CFE: 01.15.15, 27.05.07, 29.01.03 7, 11, 19, 40

1408132 foto (2017 12 26, 2017 08 18)
CFE: 27.05.01 9, 35, 38, 42

1408138 GRAND GALAXY (2018 01 25)
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.12 21, 35

1408175 FLAXY HOME (2017 10 02) 24
1408182 FREE TO GO (2018 01 26, 

2018 01 23)
9, 35, 36, 37, 39, 43

1408193 ONEACADEMY (2018 03 01, 2018 01 11)
CFE: 24.01.03, 29.01.12 41

1408206 Silk Road Fund (2018 01 03, 
2017 07 14)

35, 36

1408208 SpinMop (2018 01 15)
CFE: 27.05.02, 29.01.12 21

1408225 (2018 04 30)
CFE: 28.03.00 1

1408300 EFFECTCOLOR (2018 01 23) 3
1408316 SUPRA (2018 01 23)

CFE: 27.05.17, 29.01.02 7, 8, 9, 11
1408362 FIX price (2018 02 22)

CFE: 26.01.06, 27.05.09, 29.01.13 35
1408381 Emil Frey EMIL FREY MOBILITY SOLUTIONS 

(2018 02 16, 2017 12 14)
CFE: 15.01.25, 15.07.01, 27.05.11 12, 35, 36, 37

1408424 (2018 05 16)
CFE: 03.01.14 30

1408437 P ZERO (2017 12 27, 2017 10 16)
CFE: 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12 12

1408438 TRUE DIAMOND PERFECT MATCH  
(2018 02 12, 2018 01 30)
CFE: 17.02.02, 24.09.05, 27.05.10 3

1408559 (2017 12 27, 2017 12 07)
CFE: 26.04.03 4, 35, 37, 39

1408566 Hot Feet (2018 03 14)
CFE: 25.07.06, 27.05.02, 29.01.15 25

1408580 Hairstudio (2018 03 08)
CFE: 26.04.02, 27.05.01 3

1408583 BIOVERA (2018 03 12, 2017 09 15) 35, 41
1408788 GOWA (2017 11 29)

CFE: 26.04.18, 28.03.00 5
1408810 Fusion (2018 01 23)

CFE: 27.05.01 7, 8, 9, 11
1408814 Goldstar (2018 01 12, 2017 10 11)

CFE: 27.05.01 7, 8, 9, 11
1408869 ORION (2018 01 23)

CFE: 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12 7, 8, 9, 11
1408873 M MOZZART (2018 03 19)

CFE: 24.17.05, 26.02.08, 27.05.01, 
29.01.12

9, 35, 41



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1112525, 1408025, 1408225 

3  1083450, 1407613, 1407634, 1407724, 1408026, 1408300, 1408438,
 1408580 

4  1408559 

5  1112525, 1130815, 1156607, 1307688, 1316975, 1364619, 1407613,
 1407634, 1408788 

6  1408097 

7  1407787, 1408096, 1408114, 1408316, 1408810, 1408814, 1408869 

8  1408096, 1408316, 1408810, 1408814, 1408869 

9  1407787, 1408096, 1408132, 1408182, 1408316, 1408810, 1408814,
 1408869, 1408873 

11  1408096, 1408114, 1408316, 1408810, 1408814, 1408869 

12  1408108, 1408381, 1408437 

17  1407867, 1408097 

18  1407889 

19  1408097, 1408114 

21  1407634, 1408138, 1408208 

24  1408175 

25  1407926, 1408566 

29  1408081 

30  1407793, 1408081, 1408101, 1408424 

31  1364619 

32  1131481 

33  1131481, 1407669, 1408081 

35  1307688, 1364619, 1408101, 1408132, 1408138, 1408182, 1408206,
 1408362, 1408381, 1408559, 1408583, 1408873 

36  1408182, 1408206, 1408381 

37  1407898, 1408182, 1408381, 1408559 

38  1408132 

39  1364619, 1408182, 1408559 

40  1408114 

41  1408101, 1408193, 1408583, 1408873 

42  1364619, 1408132 

43  1408101, 1408182 

44  1364619



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.

474575 Rubimed AG
2018 01 16 5

476589 TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 02 27 5, 29, 35

457717 AROS Electronics AB
2018 03 27 9

478517 ECOLAB, INC.
2018 04 10 11, 20, 21, 40

474014 REQRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 05 07 3, 5, 10

481662 TOTAL S.A.
2018 06 11 2, 3, 37

481661 TOTAL S.A.
2018 06 08 2, 3, 37

479591 Hewlett Packard Enterprise  
Development LP
2018 06 19 9, 35, 37, 39, 42, 45

482012 Aldi Einkauf GmbH & Co.oHG
2018 06 19 29, 30, 35



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1385644 Sanofi Pasteur S.A.
2018 05 14 5

1390809 Mibe GmbH Arzneimittel - Brehna, Niemcy
2018 06 18 3, 5, 32, 35

1391599 JUMO GmbH & Co. KG
2018 06 19 9
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