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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 20 sierpnia 2018 r. Nr ZT34

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) 475284 (220) 2017 08 11
(731) INTERNET GROUP D.O.O., Belgrad, RS
(540) TESLA

(531) 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 9 dzwonki do pobierania do telefonów ko-
mórkowych, programy komputerowe nagrane, nie prze-
znaczone do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami 
magazynowania energii, programy komputerowe (po-
bieralne oprogramowanie), nie przeznaczone do użycia 
w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania 
energii, aplikacje komputerowe do pobrania, nie przezna-
czone do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami 
magazynowania energii, programy komputerowe nagra-
ne, nie przeznaczone do użycia w połączeniu z pojazdami 
i systemami magazynowania energii, komputerowe pro-
gramy operacyjne, nagrane, nie przeznaczone do użycia 
w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania 
energii, etui na smartfony, pokrowce na smartfony, zesta-
wy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, urządzenia 
do komunikacji wewnętrznej, telefony komórkowe, folie 
ochronne dostosowane do smartfonów, smartfony, zegarki 
inteligentne, urządzenia telefoniczne, wideofony, kompu-
terowe urządzenia peryferyjne, nie przeznaczone do uży-
cia w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania 
energii, pokrowce do tabletów, tablety, nie przeznaczone 
do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazy-
nowania energii, okulary 3D, słuchawki, głośniki, urządzenia 
telewizyjne, okulary inteligentne, okulary przeciwsłonecz-
ne, oprawki do okularów, okulary, szkła kontaktowe, kom-
putery, nie przeznaczone do użycia w połączeniu z pojaz-
dami i systemami magazynowania energii, 11 urządzenia 
do chłodzenia powietrza, instalacje do filtrowania powie-
trza, wyciągi wentylacyjne, nie przeznaczone do użycia 
w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania 
energii, urządzenia klimatyzacyjne, nie przeznaczone 
do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazy-
nowania energii, instalacje klimatyzacyjne, nie przeznaczo-
ne do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami ma-
gazynowania energii, Instalacje i urządzenia wentylacyjne 
[klimatyzacyjne], nie przeznaczone do użycia w połączeniu 
z pojazdami i systemami magazynowania energii.

(210) 475286 (220) 2017 08 11
(731) INTERNET GROUP D.O.O., Belgrad, RS
(540) TESLA

(531) 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 9 dzwonki do pobierania do telefonów komór-
kowych, programy komputerowe nagrane, nie przeznaczo-
ne do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami ma-
gazynowania energii, programy komputerowe (pobieralne 
oprogramowanie), nie przeznaczone do użycia w połącze-
niu z pojazdami i systemami magazynowania energii, apli-
kacje komputerowe do pobrania, nie przeznaczone do uży-
cia w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania 
energii, programy komputerowe nagrane, nie przeznaczone 
do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazyno-
wania energii, komputerowe programy operacyjne, nagra-
ne, nie przeznaczone do użycia w połączeniu z pojazdami 
i systemami magazynowania energii, etui na smartfony, po-
krowce na smartfony, zestawy do korzystania z telefonu bez 
użycia rąk, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, telefony 
komórkowe, folie ochronne dostosowane do smartfonów, 
smartfony, zegarki inteligentne, urządzenia telefoniczne, 
wideofony, komputerowe urządzenia peryferyjne, nie prze-
znaczone do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami 
magazynowania energii, pokrowce do tabletów, tablety, 
nie przeznaczone do użycia w połączeniu z pojazdami 
i systemami magazynowania energii, okulary 3D, słuchawki, 
głośniki, urządzenia telewizyjne, okulary inteligentne, oku-
lary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, okulary, szkła 
kontaktowe, komputery, nie przeznaczone do użycia w po-
łączeniu z pojazdami i systemami magazynowania energii, 
11 urządzenia do chłodzenia powietrza, instalacje do filtro-
wania powietrza, wyciągi wentylacyjne, nie przeznaczone 
do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazyno-
wania energii, urządzenia klimatyzacyjne, nie przeznaczone 
do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazy-
nowania energii, instalacje klimatyzacyjne, nie przeznaczone 
do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazyno-
wania energii, Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimaty-
zacyjne], nie przeznaczone do użycia w połączeniu z pojaz-
dami i systemami magazynowania energii.

(210) 475287 (220) 2017 08 11
(731) INTERNET GROUP D.O.O., Belgrad, RS
(540) TESLA
(510), (511) 9 dzwonki do pobierania do telefonów komór-
kowych, programy komputerowe nagrane, nie przeznaczo-
ne do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami ma-
gazynowania energii, programy komputerowe (pobieralne 
oprogramowanie), nie przeznaczone do użycia w połącze-
niu z pojazdami i systemami magazynowania energii, apli-
kacje komputerowe do pobrania, nie przeznaczone do uży-
cia w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania 
energii, programy komputerowe nagrane, nie przeznaczone 
do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazyno-
wania energii, komputerowe programy operacyjne, nagra-
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ne, nie przeznaczone do użycia w połączeniu z pojazdami 
i systemami magazynowania energii, etui na smartfony, po-
krowce na smartfony, zestawy do korzystania z telefonu bez 
użycia rąk, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, telefony 
komórkowe, folie ochronne dostosowane do smartfonów, 
smartfony, zegarki inteligentne, urządzenia telefoniczne, 
wideofony, komputerowe urządzenia peryferyjne, nie prze-
znaczone do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami 
magazynowania energii, pokrowce do tabletów, tablety, 
nie przeznaczone do użycia w połączeniu z pojazdami 
i systemami magazynowania energii, okulary 3D, słuchawki, 
głośniki, urządzenia telewizyjne, okulary inteligentne, oku-
lary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, okulary, szkła 
kontaktowe, komputery, nie przeznaczone do użycia w po-
łączeniu z pojazdami i systemami magazynowania energii, 
11 urządzenia do chłodzenia powietrza, instalacje do filtro-
wania powietrza, wyciągi wentylacyjne, nie przeznaczone 
do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazyno-
wania energii, urządzenia klimatyzacyjne, nie przeznaczone 
do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazy-
nowania energii, instalacje klimatyzacyjne, nie przeznaczone 
do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazyno-
wania energii, Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimaty-
zacyjne], nie przeznaczone do użycia w połączeniu z pojaz-
dami i systemami magazynowania energii.

(210) 475388 (220) 2017 08 16
(731) EUROSERVICE ZAKŁADY PRZEMYSŁU 

TŁUSZCZOWEGO W SUROCHOWIE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) EUROSERVICE ZPT W SUROCHOWIE SP. Z O.O. 
EUROSERVICE Zakłady Przemysłu Tłuszczowego 
w Surochowie Sp. z o.o.

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.06, 
01.17.02, 05.13.07, 05.13.08, 09.01.10, 26.01.01, 26.01.13, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 1 estry, estry gliceryny, estry kwasów tłuszczo-
wych do użytku przemysłowego, estry kwasów tłuszczo-
wych do użytku w produkcji, estry kwasów tłuszczowych, 
estry metylowe, estry wyprodukowane z kwasów tłuszczo-
wych [do użytku w produkcji], gliceryna, gliceryna do celów 
przemysłowych, glicerol do użytku w produkcji, 4 paliwo 
biodiesel, 39 magazynowanie, magazynowanie celne, ma-
gazynowanie cieczy, magazynowanie i składowanie, maga-
zynowanie olejów napędowych, magazynowanie towarów, 
magazynowanie towarów handlowych, wynajem maga-
zynów, wynajem przestrzeni magazynowej, 42 analityczne 
usługi laboratoryjne, analiza laboratoryjna w dziedzinie che-
mii, analizy chemiczne, analizy laboratoryjne, badania che-
miczne,badania chemiczno-technologiczne, badania labora-
toryjne, badania jakości produktów, kontrola jakości, kontrola 
i testowanie jakości, laboratoryjne usługi analityczne, opra-
cowywanie i ocena analiz chemicznych, prowadzenie analiz 
chemicznych, prowadzenie testów kontroli jakości, usługi la-
boratoriów chemicznych, usługi laboratoriów analitycznych .

(210) 476549 (220) 2017 09 14
(731) ZAWADA MICHAŁ STREAM-TECH, Warszawa

(540) Basic Station
(510), (511) 24 tekstylia, aksamit, dżins, materiały do produk-
cji odzieży, substytuty tkanin z materiałów syntetycznych, 
materiały tekstylne do produkcji odzieży, 25 odzież, galan-
teria, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież 
dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i męż-
czyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież 
wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, 
odzież treningowa, odzież do spania, 42 projektowanie 
mody, projektowanie odzieży, obuwia, biżuterii, torebek, 
projektowanie akcesoriów mody.

(210) 476550 (220) 2017 09 14
(731) WOJTKÓW MICHAŁ MATEUSZ PHU, Nysa
(540) pankurak
(510), (511) 29 mięso i wędliny: burgery mięsne, burgery 
z indyka, drób, drób gotowany, filety z piersi kurczaka, gala-
retki mięsne, galarety mięsne, głęboko mrożony drób, głę-
boko mrożony kurczak, gotowe posiłki z drobiu (drób jako 
główny składnik), kawałki kurczaka, kiełbasy, klopsiki drobio-
we, konserwy drobiowe, krokiety z kurczaka, kurczak, kurczak 
gotowany, kurczak liofilizowany, kurczak smażony, mielonki 
(konserwy), mięso i wędliny, mięso mrożone, mus z kurczaka, 
nuggetsy z kurczaka, paczkowane mięso, pasty spożywcze 
wytworzone z mięsa, pasztety, pieczone kaczki, pieczony 
kurczak, przekąski na bazie mięsa, przetworzone produkty 
mięsne, przetworzone mięso konserwowe w puszce, przy-
stawki mrożone składające się głownie z kurczaka, sałatka 
z kurczaka, sałatki drobiowe, substytuty drobiu, nabiał i sub-
stytuty nabiału: koktajle jajeczne bezalkoholowe, jaja ptasie 
i produkty z jaj, białka jajek, białko do celów kulinarnych, frit-
taty, gotowe posiłki zawierające głownie jajka, jaja, jaja kacze, 
jaja kurze, jaja marynowane, jaja mrożone, jaja przepiórcze, 
jaja przepiórcze w puszce, jaja przetworzone, jaja w prosz-
ku, jaja w stanie płynnym, jaja solone, omlety, substytuty jaj, 
żółtka jajek, zupy i wywary, ekstrakty mięsne: buliony, bu-
liony (gotowe), ekstrakty drobiowe, koncentraty rosołowe, 
kostki bulionowe, kostki do zup, wywar z kurczaka, 30 dania 
gotowe i wytrawne przekąski: dania gotowe zawierające ma-
karon, gotowe dania z makaronu, gotowe potrawy na bazie 
makaronu, kanapki z kurczakiem, kanapki zawierające kur-
czaka, sałatka z makaronem, ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdze, 
makaron nitki skrobiowy, makaron skrobiowy, makaron spo-
żywczy, makarony.

(210) 476577 (220) 2017 09 18
(731) BRASIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BRASIL
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi reklamowe w sieci 
komputerowej, usługi w zakresie marketingu bezpośrednie-
go, usługi promocyjne, usługi konsultacyjne, usługi w zakresie 
public relations, usługi w zakresie analiz, planowania i kupo-
wania w dziedzinie mediów, usługi w zakresie wyboru środ-
ków przekazu dla reklam oraz wyboru i rezerwowania miejsca 
i czasu ich publikacji i/lub nadawania, usługi z dziedziny „pu-
blic relations” polegające na przygotowywaniu komunikatów 
prasowych nawiązywaniu kontaktów z prasą, radiem i telewi-
zją w celu tworzenia rozgłosu wokół klienta oraz kształtowanie 
jego pozytywnego wizerunku wśród odbiorców, kontakto-
wanie się z publicznością w imieniu klienta, reklamy kinowe, 
reklamy on-line, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, analizy 
odbioru reklamy, doradztwo dotyczące reklamy.
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(210) 479015 (220) 2017 11 15
(731) KUR DOBRODZIEJ SYLWIA, Gliwice
(540) 

(531) 03.06.06
(510), (511) 9 okulary drewniane przeciwsłoneczne, 14 ze-
garki drewniane.

(210) 480502 (220) 2017 12 27
(731) APM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) efekt ALU
(510), (511) 3 akryl kolorowy, akcesoria kosmetyczne do pie-
lęgnacji paznokci, gumowe plastry ochronne, kamień 
do polerowania, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, 
oliwka do paznokci, ozdoby do paznokci, paznokcie, pa-
znokcie sztuczne, preparaty do pielęgnacji paznokci, pre-
paraty do polerowania, pumeks, środki do polerowania, 
przybory toaletowe, podstawki pod palec, pędzle do akrylu, 
pędzle do żelu, płyny do usuwania tipsów, rozcieńczacze, 
płyny do pędzelków, parafina do paznokci, separatory roz-
dzielające palce, szablony do paznokci, tipsy, waciki z gazy 
do paznokci, waciki bezpyłowe do paznokci, zmywacze 
do paznokci, zmywacze do paznokci, zestawy do parafiny, 
żele UV do paznokci, 8 bloki do paznokci, cążki do obcina-
nia paznokci, dziurkacze do paznokci, nożyczki, gilotynki 
do paznokci, lampy UV, obcinacze do paznokci elektrycz-
ne lub nieelektryczne, pilniki do paznokci, pilniki ścierające 
do paznokci, pilniki do paznokci elektryczne, pilniki matujące 
do paznokci, pilniki szklane do paznokci, polerki do paznok-
ci elektryczne lub nieelektryczne, pęsety, pęsety do ozdób, 
szczypce do wycinania skórek, zestawy do manicure, zesta-
wy do manicure elektryczne, zestawy do pedicure, 35 sprze-
daż 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, akryl kolorowy, akceso-
ria kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, gumowe plastry 
ochronne, kamień do polerowania, lakiery do paznokci, od-
żywki do paznokci, oliwka do paznokci, ozdoby do paznokci, 
paznokcie, paznokcie sztuczne, preparaty do pielęgnacji pa-
znokci, preparaty do polerowania, pumeks, środki do pole-
rowania, przybory toaletowe, podstawki pod palec, pędzle 
do akrylu, pędzle do żelu, płyny do usuwania tipsów, rozcień-
czacze, płyny do pędzelków, parafina do paznokci, separa-
tory rozdzielające palce, szablony do paznokci, tipsy, waciki 
z gazy do paznokci, waciki bezpyłowe do paznokci, zmywa-
cze do paznokci, zmywacze do paznokci, zestawy do para-
finy, żele UV do paznokci, bloki do paznokci, cążki do obci-
nania paznokci, dziurkacze do paznokci, nożyczki, gilotynki 
do paznokci, lampy UV, obcinacze do paznokci elektryczne 
lub nieelektryczne, pilniki do paznokci, pilniki ścierające 
do paznokci, pilniki do paznokci elektryczne, pilniki matujące 
do paznokci, pilniki szklane do paznokci, polerki do paznok-
ci elektryczne lub nieelektryczne, pęsety, pęsety do ozdób, 
szczypce do wycinania skórek, zestawy do manicure, zesta-
wy do manicure elektryczne, zestawy do pedicure, marke-
ting, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama 
telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach 

internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i poka-
zów związanych z promocją następujących towarów: akryl 
kolorowy, akcesoria kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, 
gumowe plastry ochronne, kamień do polerowania, lakie-
ry do paznokci, odżywki do paznokci, oliwka do paznokci, 
ozdoby do paznokci, paznokcie, paznokcie sztuczne, prepa-
raty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, pu-
meks, środki do polerowania, przybory toaletowe, podstawki 
pod palec, pędzle do akrylu, pędzle do żelu, płyny do usu-
wania tipsów, rozcieńczacze, płyny do pędzelków, parafina 
do paznokci, separatory rozdzielające palce, szablony do pa-
znokci, tipsy, waciki z gazy do paznokci, waciki bezpyłowe 
do paznokci, zmywacze do paznokci, zmywacze do paznok-
ci, zestawy do parafiny, żele UV do paznokci, bloki do pa-
znokci, cążki do obcinania paznokci, dziurkacze do paznokci, 
nożyczki, gilotynki do paznokci, lampy UV, obcinacze do pa-
znokci elektryczne lub nieelektryczne, pilniki do paznokci, 
pilniki ścierające do paznokci, pilniki do paznokci elektrycz-
ne, pilniki matujące do paznokci, pilniki szklane do paznokci, 
polerki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, pęsety, 
pęsety do ozdób, szczypce do wycinania skórek, zestawy 
do manicure, zestawy do manicure elektryczne, zestawy 
do pedicure, udzielanie porad handlowych konsumentom, 
promocja sprzedaży.

(210) 480636 (220) 2017 12 29
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) ENERGA INNOWACJE
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji 
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organi-
zowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, 
akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, marke-
ting oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję, 
radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komu-
nikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwię-
kowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona 
do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu 
i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, 
organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób 
trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów  
i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie kontrahen-
tów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i za-
wieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontak-
cie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie 
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania 
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pro-
gnozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena 
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć 
gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc 
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i za-
rządzania działalnością gospodarczą, planowanie, koordyno-
wanie i kontrola przebiegu projektów ekonomicznych, stra-
tegicznych i marketingowych w przedsiębiorstwach, usługi 
menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania per-
sonalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, usługi 
w zakresie działalności rachunkowej i księgowej, pozyski-
wanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie, transkrypcja 
i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i elementów 
komputerowych baz danych i innych zbiorów informatycz-
nych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie 
danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach 
danych i innych zbiorach informatycznych, 37 usługi doradz-
twa budowlanego, 39 usługi w zakresie dystrybucji energii 
elektrycznej, usługi transportowe, wynajmowanie pojazdów 
i miejsc parkingowych, magazynowanie elektronicznych no-
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śników danych i/lub dokumentów, 40 usługi w zakresie wy-
twarzania energii elektrycznej, recykling odpadków i odpa-
dów, 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowa-
nia, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferen-
cji, seminariów, zjazdów, usługi wydawnicze, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, 42 prace badawczo-rozwo-
jowe, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opraco-
wywanie projektów technicznych, projektowanie obiektów 
budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz 
sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja, kon-
serwacja oraz wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, tworzenie i utrzymywanie stron, portali i wortali in-
ternetowych, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi 
klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, admi-
nistrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa 
baz danych dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, 
konwersja danych i/lub dokumentów na formę elektronicz-
ną, odzyskiwanie danych, doradztwo w zakresie ochrony 
środowiska, doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu 
komputerowego.

(210) 481233 (220) 2018 01 17
(731) KFD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KFD NUTRITION

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, pre-
paraty farmaceutyczne, preparaty odżywcze i witaminowe 
do celów medycznych i leczniczych, odżywki do celów me-
dycznych, odżywki wzmacniające stosowane do celów me-
dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, suplementy mineralne do żywności do celów 
leczniczych, suplementy diety do celów żywnościowych 
i dietetycznych nie do celów medycznych, dietetyczne su-
plementy mineralne do żywności nie do celów medycznych, 
preparaty roślinne do użytku medycznego, antyseptyki, 
balsamiczne preparaty do celów medycznych, biologicz-
ne preparaty do celów medycznych, chemiczne preparaty 
do celów medycznych, balsamy do celów leczniczych, diete-
tyczna żywność, enzymy do celów medycznych, plastry gor-
czycowe i synapizmy, glukoza do celów medycznych, leki dla 
ludzi, leki wspierające pomocnicze, mikroelementy dla ludzi 
do celów medycznych, mikroorganizmy do celów medycz-
nych, nalewki i napary dla celów leczniczych, środki uśmie-
rzające, wazelina do celów leczniczych, witaminy i preparaty 
witaminowe, sole mineralne do celów medycznych, sole mi-
neralne do kąpieli, skrobia do celów medycznych, 29 białka 
spożywcze, witaminy i sole mineralne nie do celów medycz-
nych, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe nie do celów 
medycznych, warzywa świeże i kiszone, przetwory warzyw-
ne i owocowe, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne 
z przewagą mleka, masło, koncentraty soków owocowych 
i warzywnych, oleje jadalne, tłuszcze jadalne, owoce świeże 
i konserwowane, żywność przygotowana z ryb, 30 czekolada 
i wyroby z czekolady, glukoza do celów spożywczych, prze-
kąski zbożowe i ziemniaczane, syropy cukrowe, zagęszczacze 
do produktów spożywczych, odżywki i preparaty wysoko 
węglowodanowe nie do celów medycznych, 35 usługi re-
klamowe w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej 
i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz 
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników 

informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamo-
wych, doradztwo w zakresie reklamy, tworzenie, wydawanie 
i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także 
katalogów oraz gadżetów reklamowych (koszulki, kubki), 
organizowanie i obsługa - handlowych lub reklamowych 
wystaw, giełd i targów, zawodów sportowych, organizo-
wanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych 
o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, 
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem 
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników 
Informacji, doradztwo w zakresie organizowania, kierowa-
nia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza 
w branży radiowo- telewizyjnej (również w dziedzinie pro-
gramów, promocji, sprzedaży i technologii), usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, w tym usługi sprzedaży za pomocą 
sklepu internetowego i usługi sprzedaży wysyłkowej, nastę-
pujących towarów: suplementy diety do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty odżywcze i witamino-
we do celów medycznych i leczniczych, odżywki do celów 
medycznych, odżywki wzmacniające stosowane do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, suplementy mineralne do żywności do ce-
lów leczniczych, suplementy diety do celów żywnościo-
wych i dietetycznych nie do celów medycznych, dietetyczne 
suplementy mineralne do żywności nie do celów medycz-
nych, preparaty roślinne do użytku medycznego, antysepty-
ki, balsamiczne preparaty do celów medycznych, biologicz-
ne preparaty do celów medycznych, chemiczne preparaty 
do celów medycznych, balsamy do celów leczniczych, die-
tetyczna żywność, enzymy do celów medycznych, plastry 
gorczycowe i synapizmy, glukoza do celów medycznych, 
leki dla ludzi, leki wspierające pomocnicze, mikroelementy 
dla ludzi do celów medycznych, mikroorganizmy do celów 
medycznych, nalewki i napary dla celów leczniczych, środki 
uśmierzające, wazelina do celów leczniczych, witaminy i pre-
paraty witaminowe, sole mineralne do celów medycznych, 
sole mineralne do kąpieli, białka spożywcze, witaminy i sole 
mineralne nie do celów medycznych, koncentraty i odżywki 
wysokobiałkowe nie do celów medycznych, warzywa świe-
że i kiszone, przetwory warzywne i owocowe, mleko, pro-
dukty mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, masło, 
koncentraty soków owocowych i warzywnych, oleje jadalne, 
tłuszcze jadalne, owoce świeże i konserwowane, żywność 
przygotowana z ryb, odżywki i preparaty wysoko węglo-
wodanowe nie do celów medycznych, czekolada i wyro-
by z czekolady, glukoza do celów spożywczych, przekąski 
zbożowe i ziemniaczane, syropy cukrowe, skrobia do celów 
medycznych, zagęszczacze do produktów spożywczych, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w ma-
łych sklepach następujących branż ogólnospożywcza, ty-
toniowa, alkoholowa, papiernicza, zabawkarska, odzieżowa 
(również obuwie i nakrycia głowy), jubilerska oraz w księgar-
ni, w tzw. sklepie „śmieszne rzeczy”, w sexshopie, w dużym 
sklepie wielobranżowym lub w supermarkecie (hipermarke-
cie) z wymienionymi wyżej towarami, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów za pośrednictwem systemu 
telezakupów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować przy wykorzystaniu środków telekomunikacji 
następujących branż: ogólnospożywcza, produkty farma-
ceutyczne, dietetyczna żywność i substancje do celów lecz-
niczych, tytoniowa, alkoholowa, papiernicza, zabawkarska, 
odzieżowa (również obuwie i nakrycia głowy) i jubilerska, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary 
na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży różnorodnych 
artykułów następujących branż: ogólnospożywcza, pro-
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dukty farmaceutyczne, dietetyczna żywność i substancje 
do celów leczniczych, tytoniowa, alkoholowa, papiernicza, 
zabawkarska, odzieżowa (również obuwie i nakrycia głowy) 
i jubilerska, produkcja reklam radiowych, 38 udostępnianie 
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompute-
rową, umożliwianie dostępu do globalnej sieci komputero-
wej dla użytkowników (ISP), przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań 
video przy pomocy sieci komputerowej, poczta elektro-
niczna, przesyłanie informacji zapisanej na płytach DN/O, 
CD, VCD oraz kasetach video, przesyłanie informacji SMS-
-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem do nadawania 
i/lub odbioru informacji urządzeń mobilnych (telefonów III 
generacji, laptopów, pagerów itp.), 39 prowadzone interne-
towo - sprzedaż usług transportowych i informacje o tych 
usługach, organizowanie wycieczek w zakresie transportu, 
organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i realizacja 
spektakli, widowisk oraz imprez rozrywkowych, organizo-
wanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie 
plebiscytów, organizowanie i prowadzenie imprez sporto-
wych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie 
kongresów i konferencji, zjazdów, seminariów i sympozjów, 
organizowanie wycieczek w zakresie rozrywki, prowadze-
nie klubów sportowych, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, produkcja reklam radiowych, wydawanie na-
grań dźwiękowych, 43 prowadzone internetowo – sprzedaż 
usług barów i restauracji oraz informacja o tych usługach,  
prowadzone internetowo – sprzedaż usług barów i restauracji 
z dietetycznym jedzeniem oraz informacja o tych usługach, 
44 prowadzone internetowo – sprzedaż usług kosmetycz-
nych i informacje o tych usługach, prowadzone internetowo 
– sprzedaż usług medycznych i informacje o tych usługach, 
prowadzone internetowo – sprzedaż usług klinik i gabinetów 
medycznych i informacje o tych usługach, prowadzone inter-
netowo – sprzedaż usług klinik i gabinetów medycznych w za-
kresie medycyny estetycznej i informacje o tych usługach.

(210) 481658 (220) 2017 01 17
(731) Kaufmann Handelsgesellschaft mbH,  

Mainz-Kastel, DE
(540) GASTRO Line

(531) 09.07.19, 27.05.01
(510), (511) 24 tkaniny, zwłaszcza tekstylia bawełniane, tka-
niny dekoracyjne jako tekstylne towary jednostkowe, zadru-
kowane tkaniny bawełniane, poszewki na poduszki, tkaniny 
tekstylne do sypialni, prześcieradła, tekstylia do użytku do-
mowego, tekstylia do bielizny, tekstylia do wyposażenia, 
tkaniny do mycia, tekstylia i tkaniny zastępcze dla tekstyliów, 
w szczególności pokrowce na meble, firanki i zasłony, kotary 
ścienne, bielizna domowa, bielizna kuchenna i bielizna sto-
łowa, ściereczki do naczyń, podkładki pod napoje, ręczniki, 
ręczniki z tkaniny frotte, ręczniki z tkaniny tekstylnej, podkład-
ki pod karafkę, ręczniki kuchenne, obrusy lniane, pokrowce 
na siedzenia z materiału tekstylnego, obrusy nie z papieru, 
serwetki z tkaniny, pokrowce na siedzenia główne nie z pa-
pieru, serwetki materiałowe, bieżniki stołowe z tkaniny, deko-
racyjne makaty stołowe materiałowe, tekstylne wyroby krót-
kie [bielizna stołowa], chorągiewki tekstylne jako oznaczenia 

miejsc, tkaniny ręczników tekstylnych, serwetki tekstylne, 
obrusy stołowe tekstylne, obrusy, pokrowce na stoły z two-
rzywa sztucznego, makaty stołowe i obrusy z tkaniny, bież-
niki stołowe z tkaniny, środkowe makaty stołowe z tkaniny, 
serwetki stołowe z tkaniny, obrusy stołowe z tkaniny, bielizna 
stołowa z tkaniny, obrusy na lady i bary, podkładki z tkaniny, 
ceraty, rękawice do mycia, makaty dekoracyjne z tkaniny, po-
ściel i kołdry, pościel i bielizna stołowa, kołdry, prześcieradła, 
narzuty, poszewki na poduszki, kołdry, bielizna z tkaniny frot-
te, kołdry dziecięce, poszewki na poduszki, koce na kolana, 
konturowane pokrowce materacowe, poszewki na podusz-
ki, pokrowce na materace i poduszki, powłoki materacowe 
[z wyjątkiem tych stosowanych w przypadkach inkonty-
nencji], nakładki materacowe, kołdry pikowane wypełnione 
puchem, kołdry wypełnione piórami gęsimi, kołdry wypeł-
nione puchem gęsim, pierzyny, kołdry podróżne, śpiwory, 
koce, kołdry jedwabne, pokrowce na poduszki do siedzenia, 
prześcieradła z gumką, kołdry pikowane, kołdry pikowane 
z tkaniny, kołdry pikowane z wypełnieniem z piór, kołdry pi-
kowane z wypełniaczami materiałowymi, poszwy na kołdry 
pikowane, falbanki materiałowe, tekstylne poszwy na kołdrę, 
tekstylia do zastosowania jako pościel, płachty [prześciera-
dła], narzuty na łóżka, kapy, nakładki na materace, lambre-
kiny do łóżek, kołdry wełniane, bielizna łazienkowa, ręczniki 
wyprodukowane z materiału tekstylnego, prześcieradła ką-
pielowe, ręczniki kąpielowe, ręczniki zakładane przez głowę 
z kapturem, bielizna kąpielowa [z wyjątkiem odzieży], ręcz-
niki łazienkowe, poszwy na kołdry, jednorazowe ściereczki 
do mycia, kołdry z tkaniny frotte, ręczniki z tkaniny frotte, 
tekstylia z tkaniny frotte, ściereczki do mycia z tkaniny frotte, 
ręczniki łazienkowe z tkaniny frotte, ręczniki z tkaniny frot-
te, duże ręczniki łazienkowe, poszewki na ręczniki, ręczniki, 
ręczniki z tkaniny frotte, ręczniki z tkaniny tekstylnej, ręczniki 
dla dzieci, ręczniki [tekstylia], dopasowane do dozowników 
ręczników, ręczniki [do osuszania rąk], tkaniny na ręczniki, 
bielizna domowa, włącznie z ręcznikami do twarzy, ręcz-
niki tekstylne sprzedawane w paczkach, ręczniki plażowe, 
ręczniki plażowe z materiału tekstylnego, tekstylne ręczniki 
do demakijażu, z wyjątkiem impregnowanych kosmetykami, 
tekstylne ręczniki do twarzy, tekstylne ręczniki do rąk, tek-
stylne ściereczki do mycia, ściereczki z tkanych materiałów 
tekstylnych do mycia ciała [z wyjątkiem tych do celów me-
dycznych], ściereczki z włókniny do mycia ciała [z wyjątkiem 
tych do celów medycznych], rękawice do mycia, ściereczki 
do mycia z materiału tekstylnego, 35 usługi handlu hurto-
wego i/lub usługi handlu detalicznego w zakresie artykułów 
odzieżowych, obuwia i wyrobów tekstylnych, usługi handlu 
hurtowego i/lub usługi handlu detalicznego w zakresie arty-
kułów odzieżowych, obuwia i wyrobów tekstylnych za po-
średnictwem Internetu.

(210) 481845 (220) 2018 02 01
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) designed for LIL

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 baterie do papierosów elektronicznych, ła-
dowarki do papierosów elektronicznych, etui do ładowania 
papierosów elektronicznych, wtyczki, adaptery do wtyczek, 
adaptery USB do papierosów elektronicznych, 11 urządze-
nia do prażenia tytoniu, chłodnicze instalacje do tytoniu, 
parowe sauny do twarzy, urządzenia do wytwarzania pary, 
grzejniki elektryczne, żarniki elektryczne do ogrzewania, 
34 tytoń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki 
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do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, filtry do pa-
pierosów, papierośnice nie z metali szlachetnych, woreczki 
na tytoń, zapalniczki do papierosów, nie z metali szlachet-
nych, zapałki, przybory do czyszczenia fajek, popielniczki dla 
palaczy, nie z metali szlachetnych, gilotynki do cygar, papie-
rosy elektroniczne, kasetki do papierosów elektronicznych, 
nikotyna do papierosów elektronicznych, roztwory nikotyny 
do użytku w papierosach elektronicznych, ciekłe roztwory 
do użytku w papierosach elektronicznych, środki aromatyzu-
jące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż 
olejki eteryczne, łańcuszki na szyję do noszenia papierosów 
elektrycznych, atomizery do papierosów elektronicznych.

(210) 481974 (220) 2018 02 05
(731) ŚLAŻYŃSKI JAN GUSTAW, Kowalanka
(540) JON’S BURGERS & GRILL

(531) 09.01.10, 09.07.01, 09.07.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, re-
stauracji samoobsługowych, barów, snack- barów, bufetów, 
stołówek, obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem, 
produktami i transportem.

(210) 481984 (220) 2018 02 05
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Getin Automotive
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami, 
bankomaty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, 
sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do ga-
szenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debe-
towe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie 
kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalo-
nych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroproce-
sorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym 
współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elek-
troniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, 
kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, pro-
gramy komputerowe ładowane: programy komputerowe 
zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kom-
paktowych, programy komputerowe aplikacyjne, progra-
my komputerowe narzędziowe, programy komputerowe 
systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpiecze-
nia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji pouf-
nych informacji klienta używanych przez osoby oraz insty-

tucje bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządze-
nia peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania płatno-
ści za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodo-
wych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące dostęp do kont płatniczych za pomocą środków elek-
tronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie 
komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowy-
wania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, infor-
macji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, in-
stytucji bankowych i finansowych, bezpieczne terminale 
transakcji elektronicznych, 16 papier, tektura, publikacje 
dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart kredyto-
wych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, materiały introliga-
torskie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, mate-
riały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub 
do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, 
pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania nie ujęte w innych klasach, materiały do pa-
kowania z papieru, torby papierowe do pakowania, czcion-
ki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały dru-
kowane, publikacje papierowe, książki, wydawnictwa rekla-
mowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszu-
ry, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, 
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart kredyto-
wych, inwestycji i ubezpieczeń, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności 
handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo 
i konsulting w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, pomoc i usługi organizacji i zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz 
przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi 
audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo po-
datkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań po-
datkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, po-
średnictwo w zawieraniu transakcji handlowych, pomoc 
przy prowadzeniu franszyzy, usługi doradcze dotyczące 
działalności gospodarczej związane z prowadzeniem fran-
szyzy, usługi specjalistycznego doradztwa handlowego 
i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi 
agencji importowo - eksportowych i agencji handlowych, 
promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, bada-
nia i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, eksper-
tyzy opłacalności, usługi przenoszenia przedsiębiorstw, 
usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania infor-
macji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa 
pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie 
zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie tar-
gów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywa-
nia prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy 
kosztów, usługi badań statystycznych i przeprowadzania 
wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie infor-
macji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w sys-
temach komputerowych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania 
i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informa-
cji w bazach i plikach komputerowych, usługi reklamy i pro-
mocji, usługi public relations, usługi w zakresie reklamy 
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audio-
wizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci 
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
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wych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych 
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalno-
ściowych i programów promocyjnych, archiwizacja doku-
mentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, 
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, 
usługi w zakresie nieruchomości, usługi bankowe, pośred-
nictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu środ-
ków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych 
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
usługi elektronicznych płatności w Internecie, bankowość 
internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, 
kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finan-
sowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowa-
nie zakupów na raty, usługi ściągania należności, usługi 
skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna 
i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym 
windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelno-
ści, usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy eme-
rytalno-rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi 
lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworze-
nie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów i pla-
nów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, 
prowadzenie kont depozytowych papierów wartościo-
wych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, 
inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów war-
tościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie 
operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, noto-
wania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi 
tj. zarządzania portfelem na zlecenie klienta, usługi doradz-
twa w zakresie obrotu papierami wartościowymi - raporty, 
analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi po-
średnictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie 
wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, 
usługi wprowadzania akcji spółek do publicznego obrotu, 
usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku 
oraz emitenta, informacja finansowa - usługi przygotowy-
wania finansowych memorandów informacyjnych, usługi 
organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek 
na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związa-
nych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi 
gwarantowania emisji papierów wartościowych, usługi un-
derwritingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościo-
wymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie 
i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trze-
cich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia 
lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w na-
bywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz i prognoz 
finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, 
świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach 
finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy in-
westycyjnych, usługi czynności powierniczych, zarządza-
nie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw fundu-
szy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjny-
mi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych 
pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek 
uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jedno-
stek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowa-
dzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystry-
bucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 
usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów war-
tościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pienięż-
nymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, 
tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i po-
wierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi broker-
skie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie 
kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków po-

dróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmo-
wanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, 
udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przepro-
wadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji we-
kslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów 
elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat 
w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie 
i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywa-
nie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do de-
pozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościo-
wych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie 
konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelno-
ściami, wykonywanie na zlecenie innych banków określo-
nych czynności bankowych, wykonywanie czynności po-
wierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wyko-
nywanie terminowych operacji finansowych, usługi opera-
cji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, 
wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpiecze-
niowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów 
ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi 
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi 
dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opra-
cowania na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomo-
ści, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi admini-
strowania nieruchomościami, usługi inwestycyjne związa-
ne z nieruchomościami, usługi finansowe związane z le-
asingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierża-
wą nieruchomości, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu 
pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności de-
weloperskiej, organizowanie funduszy na cele dobroczyn-
ne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące 
wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja o ww. 
usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji informacyj-
nych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie 
informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowa-
nej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie 
łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale 
komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, te-
leksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, 
udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, 
dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe 
oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połącze-
nia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem 
telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania 
informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicz-
nych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elek-
tronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji interneto-
wych, mianowicie przekazywanie dźwięku i obrazu po-
przez sieć internetową, udostępnianie portali interneto-
wych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania do-
stępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych oraz 
przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez 
portale komunikacyjne i informacyjne, umożliwianie dostę-
pu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczy-
mi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komenta-
rzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu 
do platformy internetowej używanej do inwestowania 
na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych do-
stępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności 
umożliwiających obsługę klienta przez Internet, obsługa 
telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie mode-
mów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych 
i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej, 
informacja o ww. usługach, 41 usługi nauczania, usługi 
kształcenia, usługi w dziedzinie rozrywki, usługi w dziedzi-
nie sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, 
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czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje 
elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, 
wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników infor-
macji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkur-
sów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i roz-
rywkowych, organizacja zawodów sportowych, organiza-
cja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i pro-
wadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wy-
staw w celach sportowych, edukacyjno - szkoleniowych 
oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 usługi wy-
konywania badań naukowych i technicznych oraz ich pro-
jektowanie, analizy przemysłowe i usługi wykonywania ba-
dań w dziedzinie sprzętu komputerowego oraz oprogra-
mowania, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogra-
mowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie kompu-
terów, systemów komputerowych i programów kompute-
rowych, konsulting w zakresie komputerów i programów 
komputerowych, programowanie komputerów na zlece-
nie, projektowanie i tworzenie oprogramowania kompute-
rowego, mianowicie programów zapisanych we właści-
wym języku dla danego komputera do użycia w kompute-
rach i systemach, projektowanie oprogramowania dostoso-
wanego do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, 
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie 
lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie in-
formatyzacji rachunkowości, leasing i wynajem programów 
komputerowych i oprogramowania komputerowego, two-
rzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali interneto-
wych, tworzenie oprogramowania dla portali interneto-
wych, usługi prowadzenia portali internetowych, ich kon-
serwacja i hosting, 45 licencjonowanie programów kompu-
terowych i oprogramowania komputerowego, usługi praw-
ne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, spo-
rządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz prawnych, opra-
cowywanie projektów aktów prawnych, zastępstwo praw-
ne i procesowe, występowanie przed sądami i urzędami, 
usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi zarzą-
dzania własnością intelektualną.

(210) 482155 (220) 2018 02 07
(731) BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kamionka
(540) WARSZAWIAK PRAWDZIWE PIWO STOLICY POLSKIE 

PIWO Pils KONKURS PIW REGIONALNYCH BROWARY 
POLSKIE 2004

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 24.05.01, 05.01.05, 05.07.02, 
26.01.15, 26.01.16, 26.11.05, 26.11.07

(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, drinki na bazie piwa, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z piwem, usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z piwem.

(210) 482410 (220) 2018 02 15
(731) SIERAKOWSKI CZESŁAW, Sierakowo
(540) LAKIERNICTWO SIERAKOWSCY

(531) 20.01.11, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi lakiernicze, usługi blacharskie, czysz-
czenie pojazdów, konserwacja pojazdów, naprawa pojaz-
dów, mycie pojazdów, polerowanie pojazdów, zabezpiecza-
nie powierzchni przed korozją, przygotowanie powierzchni 
do lakierowania - procesy odłuszczania, obróbki szlifowania, 
obróbki strumieniowo-ściernej, lakierowanie elementów 
branży kolejowej, motoryzacyjnej, budowlanej, 40 chromo-
wanie, obróbka metali, piaskowanie, polerowanie materiała-
mi ściernymi, powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, 
szlifowanie, ścieranie, usuwanie warstw nawierzchniowych, 
nformacje o obróbce materiałów, 42 badania oraz usługi - na-
ukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemy-
słowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu 
oraz oprogramowania komputerowego. analizy chemiczne, 
badania chemiczne. badania naukowe, badania techniczne, 
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości, miernictwo [pomia-
ry], opracowywanie projektów technicznych, prace badaw-
czo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
testowanie materiałów, usługi chemiczne, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne, usługi świad-
czone przez laboratoria naukowe.

(210) 482446 (220) 2018 02 16
(731) OSĘKA MACIEJ 4EYEZ, Duchnów
(540) COGNIFER
(510), (511) 3  środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, środki czyszczące oraz toaletowe, dezodoranty 
osobiste, środki sanitarne będące środkami toaletowymi, 
5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitar-
ne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, materiały do plombo-
wania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki 
do zwalczania robactwa, jungicydy, herbicydy, środki do ce-
lów leczniczych, środki sanitarne stosowane w lecznictwie 
i higienie osobistej, dezodoranty inne niż osobiste, papierosy 
bez tytoniu do celów leczniczych, preparaty i artykuły me-
dyczne, dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe, pla-
stry, aplikatory, materiały medyczne, preparaty i materiały 
diagnostyczne, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, me-
dyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, 
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywa-
nia stosowane w chirurgii, urządzenia do diagnostyki, bada-
nia i kontroli, narzędzia do diagnostyki medycznej, przyrzą-
dy do analizy medycznej, przyrządy i przybory medyczne 
i dentystyczne, materiały do użytku medycznego, specjalne 
meble do celów medycznych, gumowe artykuły do higieny, 
bandaże ortopedyczne, 35 reklama, zarządzanie w działal-
ności handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
prace biurowe, doradztwo biznesowe w zakresie prowadze-
nia przedsiębiorstwa handlowego lub przemysłowego lub 
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działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, reklama połączona z usługami doradztwa biz-
nesowego, zarządzania i administrowania działalnością han-
dlową, przemysłową lub gospodarczą lub reklama radiowa, 
42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projekto-
wanie, przemysłowa analiza i badanie usług, projektowanie 
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, usługi 
badawczo-rozwojowe, doradztwo technologiczne, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, usługi laboratoriów naukowych, usługi badawcze 
w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi w dziedzinie 
nauk przyrodniczych, analizy, badania i usługi chemiczne, 
badania naukowe, badania techniczne, badania fizyczne, 
próby kliniczne, usługi inżynieryjne, usługi naukowe i tech-
nologiczne, usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
usługi inżynierskie w zakresie ocen. opinii, badań oraz spo-
rządzania raportów na potu naukowym i technologicznym, 
badania naukowe w dziedzinie medycyny, 44 usługi me-
dyczne: usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę istot 
ludzkich luh zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrod-
nictwem i leśnictwem, opieka medyczna, usługi higieniczne 
i kosmetyczne dla ludzi i zwierząt świadczone przez poje-
dyncze osoby luh placówki, usługi rolnicze, ogrodnicze i le-
śnictwa, analizy medyczne związane z leczeniem osób, prze-
świetlenia rentgenowskie, pobierania próbek krwi, sztuczne 
zapładnianie, porady aptekarskie, hodowla zwierząt, uprawa 
roślin, ogrodnictwo, usługi w zakresie projektowania kompo-
zycji kwiatowych, projektowanie ogrodów.

(210) 482449 (220) 2018 02 16
(731) OSĘKA MACIEJ 4EYEZ, Duchnów
(540) SCIENTIFER
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, środki czyszczące oraz toaletowe, dezodoranty 
osobiste, środki sanitarne będące środkami toaletowymi, 
5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitar-
ne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, materiały do plombo-
wania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki 
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, środki do ce-
lów leczniczych, środki sanitarne stosowane w lecznictwie 
i higienie osobistej, dezodoranty inne niż osobiste, papierosy 
bez tytoniu do celów leczniczych, preparaty i artykuły me-
dyczne, dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe, pla-
stry, aplikatory, materiały medyczne, preparaty i materiały 
diagnostyczne, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, me-
dyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, 
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywa-
nia stosowane w chirurgii, urządzenia do diagnostyki, bada-
nia i kontroli, narzędzia do diagnostyki medycznej, przyrzą-
dy do analizy medycznej, przyrządy i przybory medyczne 
i dentystyczne, materiały do użytku medycznego, specjalne 
meble do celów medycznych, gumowe artykuły do higieny, 
bandaże ortopedyczne, 35 reklama, zarządzanie w działal-
ności handlowej, administrowanie działalności handlowej, 
prace biurowe, doradztwo biznesowe w zakresie prowadze-
nia przedsiębiorstwa handlowego lub przemysłowego lub 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, reklama połączona z usługami doradztwa biz-
nesowego, zarządzania i administrowania działalnością han-
dlową, przemysłową lub gospodarczą lub reklama radiowa, 
42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projekto-

wanie, przemysłowa analiza i badanie usług, projektowanie 
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, usługi 
badawczo-rozwojowe, doradztwo technologiczne, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, usługi laboratoriów naukowych, usługi badawcze 
w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi w dziedzinie 
nauk przyrodniczych, analizy, badania i usługi chemiczne, 
badania naukowe, badania techniczne, badania fizyczne, 
próby kliniczne, usługi inżynieryjne, usługi naukowe i tech-
nologiczne, usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
usługi inżynierskie w zakresie ocen. opinii, badań oraz spo-
rządzania raportów na potu naukowym i technologicznym, 
badania naukowe w dziedzinie medycyny, 44 usługi me-
dyczne: usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę istot 
ludzkich lub zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrod-
nictwem i leśnictwem, opieka medyczna, usługi higieniczne 
i kosmetyczne dla ludzi i zwierząt świadczone przez poje-
dyncze osoby lub placówki, usługi rolnicze, ogrodnicze i le-
śnictwa, analizy medyczne związane z leczeniem osób, prze-
świetlenia rentgenowskie, pobierania próbek krwi, sztuczne 
zapładnianie, porady aptekarskie, hodowla zwierząt, uprawa 
roślin, ogrodnictwo, usługi w zakresie projektowania kompo-
zycji kwiatowych, projektowanie ogrodów.

(210) 483247 (220) 2018 03 08
(731) REX COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) REX COMPANY
(510), (511) 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi ba-
dawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi w dzie-
dzinie nauk przyrodniczych, badania naukowe, usługi ba-
dawcze, usługi testów dna w celu ustalenia ojcostwa (usługi 
laboratoryjne), usługi w zakresie analizy krwi, usługi w zakre-
sie opracowywania metod testowania, usługi w zakresie te-
stów laboratoryjnych, usługi w zakresie testów naukowych, 
44 analizy RNA i DNA w zakresie diagnozowania i progno-
zowania zagrożeń nowotworami, analiza surowicy ludzkiej 
w celu leczenia medycznego, analizy medyczne do celów 
medycznych (badania przesiewowe), badania genetyczne 
do celów medycznych, przechowywanie komórek macie-
rzystych, przeprowadzanie badań medycznych, świadczenie 
usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotwo-
rów, świadczenie usług medycznych, usługi analiz medycz-
nych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem doty-
czącym nowotworów, usługi analiz medycznych związanych 
z leczeniem osób, usługi diagnostyki medycznej (testy i ana-
lizy), usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy pró-
bek pobranych od pacjentów.

(210) 483379 (220) 2018 03 12
(731) KAZBERUK JANUSZ ANTONI PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLU ZAGRANICZNEGO KASOL, Białystok
(540) 
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(531) 29.01.07, 05.11.05
(510), (511) 29 grzyby, warzywa, owoce oraz ich mieszanki: 
suszone, gotowane, konserwowane, pasteryzowane, steryli-
zowane i w oleju, sałatki warzywne, sałatki owocowe, sałatki 
grzybowe, konserwy i pasty warzywne, owocowe i grzybo-
we, płatki grzybów, płatki warzyw, płatki owoców.

(210) 483669 (220) 2018 03 19
(731) KWADRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) GLOVCON

531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 2 barwniki do tatuażu, tusze do tatuaży, 3 prepa-
raty do makijażu twarzy i ciała, produkty do makijażu do twa-
rzy i ciała, produkty do makijażu brwi w postaci ołówków 
i proszków, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki do ma-
kijażu twarzy, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, tatuaże 
zmywalne do celów kosmetycznych, 8 igły do tatuaży, igły 
do przekłuwania uszu, przyrządy do tatuowania, przyrzą-
dy do ozdabiania ciała ludzkiego, 9 jednorazowe rękawiczki 
z tworzyw sztucznych do użytku laboratoryjnego, jedno-
razowe rękawiczki lateksowe do użytku laboratoryjnego, 
10 jednorazowe rękawiczki do celów chirurgicznych, ręka-
wiczki ochronne do celów medycznych, lateksowe rękawicz-
ki do użytku chirurgicznego, lateksowe rękawiczki do celów 
stomatologicznych, igły do celów medycznych, igły do strzy-
kawek medycznych, igły do robienia zastrzyków, igły do ce-
lów chirurgicznych, igły do akupunktury, igły chirurgiczne, 
igły medyczne, igły do zszywania, nieelektryczne przyrzą-
dy do akupunktury, przyrządy elektryczne do akupunktury, 
przyrządy do akupunktury, 16 tatuaże zmywalne, przyrządy 
do usuwania atramentu, 21 aplikatory do makijażu, aplikatory 
do makijażu oczu, pędzelki do makijażu, gąbki do makijażu, 
aplikatory do nakładania makijażu na oczy, 44 salony tatuażu, 
laserowe usuwanie tatuaży, usługi tatuażu brwi, usługi w za-
kresie tatuażu kosmetycznego, kosmetyczne wykonywanie 
tatuaży za pomocą lasera, usługi w zakresie makijażu.

(210) 483670 (220) 2018 03 19
(731) STROIŃSKA MARZENA, Bukowa
(540) klockowo
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej na-
stępujących towarów: zabawki, zabawki edukacyjne.

(210) 483880 (220) 2018 05 23
(731) ZĄBEK MATEUSZ MIROSŁAW, Warszawa
(540) MN Między Nami

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.23
(510), (511) 41 usługi związane z edukacją, rozrywką i dzia-
łalnością kulturalną.

(210) 484191 (220) 2018 03 28
(731) T-WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin
(540) BORGIO IL TAGLIO NATURALE

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 14 spinki do mankietów posrebrzane, porcela-
nowe spinki do mankietów, spinki do mankietów, spinki 
do krawatów, szkatułki na spinki do mankietów, spinki 
do mankietów z metali szlachetnych, spinki do krawatów 
z metali szlachetnych, spinki do mankietów pokryte metala-
mi szlachetnymi, spinki do mankietów wykonane ze złota, 
ozdobne powłoki na spinki do mankietów, spinki do krawa-
tów wykonane z metali szlachetnych, spinki do mankietów 
wykonane z imitacji złota, spinki do mankietów z metali szla-
chetnych z kamieniami półszlachetnymi, spinki do mankie-
tów wykonane z metali szlachetnych z kamieniami szlachet-
nymi, spinki do mankietów wykonane z metali szlachetnych 
z kamieniami półszlachetnymi, ozdoby do odzieży wykona-
ne z metali szlachetnych, szpilki do krawatów, klipsy do kra-
watów, pudełka na szpilki do krawatów, zapinki do krawatów 
z metali szlachetnych, łańcuszki do krawatów wykonane 
z metali szlachetnych, breloczki do kluczy, breloczki do klu-
czy [ozdoby], breloczki do kluczy z metali szlachetnych, bre-
loczki do kluczy z metali nieszlachetnych, breloczki do klu-
czy z imitacji skóry, breloczki do kluczy, nie z metalu, zegarki, 
zegarki eleganckie, zegary, etui na zegarki, pudełka na zegar-
ki, skrzynki na zegarki, zegarki na rękę, kasetki skórzane na bi-
żuterię, kasetki na biżuterię [szkatułki], kasetki na biżuterię, 
paski do zegarków, paski do zegarków nieskórzane, paski 
do zegarków na rękę, skórzane paski do zegarków, paski 
do zegarków wykonane z materiałów syntetycznych, 18 tor-
by na garnitury, torby na koszule, torby na sukienki, elastycz-
ne torby na odzież, paski skórzane [inne niż odzież], portfele, 
portfele skórzane, portfele na karty, portfele na karty kredy-
towe, portfele na karty wizytowe, torby i portfele skórzane, 
etui na karty [portfele], portfele wraz z etui na karty, etui 
na krawaty, podróżne pokrowce na krawaty, aktówki, dyplo-
matki, futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez 
wyposażenia, etui na klucze, etui na klucze wykonane ze skó-
ry, etui na klucze z imitacji skóry, futerały w postaci etui 
na klucze, kufry bagażowe, kufry podróżne, kufry, walizki, ku-
fry i torby podróżne, wykończenia i dekoracje ze skóry 
do mebli, kagańce, obroże, parasole, parasolki, pokrowce, 
pokrowce na parasolki, skórzane pasy na ramię, paski nara-
mienne, paski skórzane do bagażu, torby plażowe, plecaki, 
pokrowce do garniturów, pokrowce na bagaż, portmonetki, 
portmonetki skórzane, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imi-
tacje skóry, teczki, walizy, worki skórzane, skóry wyprawione, 
24 bielizna pościelowa, bielizna stołowa tekstylna, kapy 
na łóżka, narzuty na łóżka, chusteczki do nosa tekstylne, po-
ściel, pledy, chusteczki do butonierki, 25 odzież, fulary 
[ozdobne krawaty], muszki, swetry, swetry rozpinane, swetry 
polo, swetry z golfem, swetry bez rękawów, swetry z półgol-
fem, swetry z dekoltem w serek, swetry z okrągłym wykoń-
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czeniem przy szyi, koszulki polo, rękawice, rękawiczki samo-
chodowe, poszetki, odzież dziana, odzież gotowa, poszetki 
[odzież], odzież męska, golfy [odzież], swetry [odzież], kurtki 
[odzież], rękawiczki [odzież], szaliki [odzież], galowa odzież 
wieczorowa, paski skórzane [odzież], okrycia wierzchnie 
[odzież], rękawiczki jako odzież, nieprzemakalna odzież 
wierzchnia, odzież wierzchnia dla mężczyzn, koszule, koszule 
codzienne, koszule eleganckie, koszule zapinane, koszule 
z kołnierzykiem, koszule do garniturów, płaszcze, płaszcze 
wieczorowe, płaszcze skórzane, płaszcze futrzane, płaszcze 
zimowe, płaszcze gabardynowe, płaszcze przeciwdeszczo-
we, męskie płaszcze, grube płaszcze, krótkie płaszcze [do sa-
mochodu], krawaty, jedwabne krawaty, garnitury, garnitury 
wizytowe, garnitury męskie, garnitury wieczorowe, garnitury 
trzyczęściowe [odzież], garnitury w sportowym stylu, mary-
narki, marynarki od garniturów, eleganckie spodnie, odzież 
wieczorowa, paski, paski skórzane, paski do smokingów, try-
koty, obuwie, nakrycia głowy, fulary, apaszki, kamizelki, bieli-
zna, bielizna osobista, bielizna nocna, szlafroki, odzież spor-
towa, dresy, spodnie dresowe, bluzy dresowe, kurtki dreso-
we, buty sportowe, buty wizytowe, eleganckie buty wyjścio-
we, kapelusze, kąpielówki, kołnierzyki przypinane, kombine-
zony, kurtki, spodnie, mundury, odzież ze skóry, odzież z imi-
tacji skóry, palta, pantofle domowe, podkoszulki, prochowce, 
pulowery, skarpetki, szaliki, t-shirty, t-shirty z krótkim ręka-
wem, dzianina [odzież], kostiumy kąpielowe, slipy męskie, figi 
damskie, piżamy, pończochy, rajstopy, szale, odzież robocza, 
rękawice toaletowe, okrycie wierzchnie, 35 usługi reklamo-
we, marketing, usługi sklepów detalicznych, usługi sprzeda-
ży detalicznej, usługi sprzedaży hurtowej, usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej. usługi w zakresie hurto-
wej sprzedaży wysyłkowej. usługi w zakresie sklepów deta-
licznych. usługi handlu detalicznego. usługi handlu hurtowe-
go, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line, usługi 
sprzedaży hurtowej świadczone on-line, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować te towary, w zakresie następują-
cych towarów: kremy do golenia, kamyki po goleniu, żele 
do golenia, żel po goleniu, mydło do golenia, kremy po gole-
niu, pianki do golenia, pianka do golenia, balsamy do gole-
nia, balsam po goleniu, preparaty do golenia, płyny do gole-
nia, preparaty po goleniu, mleczko po goleniu, emulsje 
po goleniu, płyny po goleniu, olejki do golenia, kremy przed 
goleniem, sztyfty do golenia [preparaty], kremy nawilżające 
po goleniu, środki stosowane po goleniu, preparaty kosme-
tyczne po goleniu, płyny kosmetyczne przed goleniem, 
wody po goleniu, zestawy do golenia, składające się z kremu 
do golenia i wody po goleniu, preparaty w aerozolu do gole-
nia, produkty do golenia w płynie, preparaty do stosowania 
przed goleniem, chusteczki nasączone olejkami eteryczny-
mi, do użytku kosmetycznego, nawilżane chusteczki kosme-
tyczne, chusteczki kosmetyczne nasączane płynami zapa-
chowymi, preparaty przeciw poceniu się, dezodoranty, dez-
odoranty przeciwpotne, dezodoranty i antyperspiranty, 
dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], dezodoranty 
do użytku osobistego, w postaci sztyftów, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli i prysznicowe, wody kolońskie, wody toale-
towe, perfumowane wody toaletowe, kosmetyki, zestawy 
kosmetyczne, kremy kosmetyczne, mydła, pasta do zębów, 
nielecznicze antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, 
antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspiranty 
do użytku osobistego, szampony, preparaty do pielęgnacji 
skóry, płyny pielęgnacyjne, mydło pielęgnacyjne, płyny 
do pielęgnacji włosów, mleczka do pielęgnacji skóry, kosme-
tyki do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji zębów, 
środki do higieny jamy ustnej, zestawy produktów do higie-
ny jamy ustnej, metalowe wieszaki na odzież, metalowe wie-

szaki (stojaki) na odzież, sprzączki z metali nieszlachetnych, 
zestawy do golenia, maszynki do golenia, nieelektryczne, 
etui na maszynki do golenia, żyletki do maszynek do golenia, 
spinki do mankietów posrebrzane, porcelanowe spinki 
do mankietów, spinki do mankietów, spinki do krawatów, 
szkatułki na spinki do mankietów, spinki do mankietów z me-
tali szlachetnych, spinki do krawatów z metali szlachetnych, 
spinki do mankietów pokryte metalami szlachetnymi, spinki 
do mankietów wykonane ze złota, ozdobne powłoki na spin-
ki do mankietów, spinki do krawatów wykonane z metali 
szlachetnych, spinki do mankietów wykonane z imitacji złota, 
spinki do mankietów z metali szlachetnych z kamieniami 
półszlachetnymi, spinki do mankietów wykonane z metali 
szlachetnych z kamieniami szlachetnymi, spinki do mankie-
tów wykonane z metali szlachetnych z kamieniami półszla-
chetnymi, ozdoby do odzieży wykonane z metali szlachet-
nych, szpilki do krawatów, klipsy do krawatów, pudełka 
na szpilki do krawatów, zapinki do krawatów z metali szla-
chetnych, łańcuszki do krawatów wykonane z metali szla-
chetnych, breloczki do kluczy, breloczki do kluczy [ozdoby], 
breloczki do kluczy z metali szlachetnych, breloczki do klu-
czy z metali nieszlachetnych, breloczki do kluczy z imitacji 
skóry, breloczki do kluczy, nie z metalu, zegarki, zegarki ele-
ganckie, zegary, etui na zegarki, pudełka na zegarki, skrzynki 
na zegarki, zegarki na rękę, kasetki skórzane na biżuterię, ka-
setki na biżuterię [szkatułki], kasetki na biżuterię, paski do ze-
garków, paski do zegarków nieskórzane, paski do zegarków 
na rękę, skórzane paski do zegarków, paski do zegarków wy-
konane z materiałów syntetycznych, torby na garnitury, torby 
na koszule, torby na sukienki, elastyczne torby na odzież, pa-
ski skórzane [inne niż odzież], portfele, portfele skórzane, 
portfele na karty, portfele na karty kredytowe, portfele 
na karty wizytowe, torby i portfele skórzane, etui na karty 
[portfele], portfele wraz z etui na karty, etui na krawaty, po-
dróżne pokrowce na krawaty, aktówki, dyplomatki, futerały 
na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, etui 
na klucze, etui na klucze wykonane ze skóry, etui na klucze 
z imitacji skóry, futerały w postaci etui na klucze, kufry baga-
żowe, kufry podróżne, kufry, walizki, kufry i torby podróżne, 
wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, kagańce, obroże, 
parasole, parasolki, pokrowce, pokrowce na parasolki, skórza-
ne pasy na ramię, paski naramienne, paski skórzane do baga-
żu, torby plażowe, plecaki, pokrowce do garniturów, pokrow-
ce na bagaż, port:monetki, port:monetki skórzane, sakiewki, 
sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, teczki, walizy, worki 
skórzane, skóry wyprawione, niemetalowe wieszaki 
do odzieży, stojaki na płaszcze, wieszaki do płaszczy, wieszaki 
na krawaty, lusterka do golenia, kasetki, nie z metalu, kasetki 
wykonane z drewna, pokrowce na ubrania, miseczki do go-
lenia, pędzle do golenia, stojaki na pędzle do golenia, stojaki 
do przyborów do golenia, pędzle do golenia z włosia borsu-
ka, przybory kosmetyczne, ścierki, materiały obiciowe, inne 
niż z gumy lub z tworzyw sztucznych, do użytku w produkcji 
mebli, przędza i nici, pasmanteria [nici], materiały na garnitu-
ry [tkaniny], kawałki materiałów na garnitury, podszewki, 
podszewki - tkaniny, tekstylne podszewki do odzieży, tkaniny 
do zastosowania w produkcji odzieży, tekstylia używane jako 
podszewki do odzieży, tekstylia w belach do produkcji odzie-
ży, metki z tkanin przyczepiane do odzieży, materiały tekstyl-
ne w belach do produkcji odzieży, tkanina do produkcji 
odzieży wierzchniej dla mężczyzn, tkaniny do użytku jako 
podszewki do odzieży, materiały tekstylne tkane do produk-
cji artykułów odzieżowych, tkaniny tekstylne w belach 
do użytku w produkcji odzieży, tkaniny z włókien do użytku 
w produkcji artykułów odzieżowych, tkaniny na koszule, 
prześcieradła, ręczniki tekstylne, ręczniki plażowe, tekstylne 
ręczniki do twarzy, tekstylne ręczniki do ćwiczeń, ręczniki 
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tekstylne sprzedawane w kompletach, ręczniki tekstylne 
do suszenia włosów, rękawice - myjki do użytku toaletowe-
go, tekstylne serwety na stół, tkaniny ze sztucznego jedwa-
biu, jedwabie, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, ścierki, 
ścierki do osuszania naczyń, ścierki do osuszania szkła, tkani-
ny bawełniane, tkaniny elastyczne, tkaniny elastyczne 
na odzież, tkaniny mieszane z przędzy elastycznej, tkaniny 
obiciowe, ognioodporne tkaniny obiciowe, tkaniny wełnia-
ne, narzuty trykotowe, tkaniny z tworzyw sztucznych, zasło-
ny, firanki, materiały włókiennicze zawarte w tej klasie, obru-
sy, materiały trykotowe, odzież, fulary [ozdobne krawaty], 
muszki, swetry, swetry rozpinane, swetry polo, swetry z gol-
fem, swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z de-
koltem w serek, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, 
koszulki polo, rękawice, rękawiczki samochodowe, poszetki, 
odzież dziana, odzież gotowa, poszetki [odzież], odzież mę-
ska, golfy [odzież], swetry [odzież], kurt:ki [odzież], rękawiczki 
[odzież], szaliki [odzież], galowa odzież wieczorowa, paski 
skórzane [odzież], okrycia wierzchnie [odzież], rękawiczki 
jako odzież, nieprzemakalna odzież wierzchnia, odzież 
wierzchnia dla mężczyzn, koszule, koszule codzienne, koszu-
le eleganckie, koszule zapinane, koszule z kołnierzykiem, ko-
szule do garniturów, płaszcze, płaszcze wieczorowe, płasz-
cze skórzane, płaszcze futrzane, płaszcze zimowe, płaszcze 
gabardynowe, płaszcze przeciwdeszczowe, męskie płaszcze, 
grube płaszcze, krótkie płaszcze [do samochodu], krawaty, 
jedwabne krawaty, garnitury, garnitury wizytowe, garnitury 
męskie, garnitury wieczorowe, garnitury trzyczęściowe 
[odzież], garnitury w sportowym stylu, marynarki, marynarki 
od garniturów, eleganckie spodnie, odzież wieczorowa, pa-
ski, paski skórzane, paski do smokingów, trykoty, obuwie, na-
krycia głowy, fulary, apaszki, kamizelki, bielizna, bielizna oso-
bista, bielizna nocna, bielizna pościelowa, bielizna stołowa 
tekstylna, szlafroki, odzież sportowa, dresy, spodnie dresowe, 
bluzy dresowe, kurtki dresowe, buty sportowe, buty wizyto-
we, eleganckie buty wyjściowe, kapelusze, kąpielówki, koł-
nierzyki przypinane, kombinezony, kurtki, spodnie, mundury, 
odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, palta, pantofle domo-
we, podkoszulki, prochowce, pulowery, skarpetki, szaliki,  
t-shirty, t-shirty z krótkim rękawem, dzianina [odzież], kostiu-
my kąpielowe, slipy męskie, figi damskie, piżamy, pończochy, 
rajstopy, szale, odzież robocza, kapy na łóżka, narzuty na łóż-
ka, chusteczki do nosa tekstylne, pościel, rękawice toaletowe, 
pledy, chusteczki do butonierki, okrycie wierzchnie, spinki 
do kołnierza, spinki do mankietów, spinki do krawatów, 
odzież (zapięcia do -), guziki ozdobne [plakietki] do odzieży, 
metki z tkanin do znakowania odzieży, metki z materiału 
do identyfikacji odzieży, sprzączki z metali szlachetnych 
do pasków [do odzieży], sprzączki do pasków, nie z metalu 
szlachetnego, do odzieży, kołnierzyki (wkładki sztywne do -), 
szelki, zapięcia do szelek, końcówki do szelek [zapięcia], do-
datki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tek-
stylne, suwaki, guziki, sprzączki do odzieży, sprzączki do pa-
sków, sprzączki do obuwia, sprzączki [dodatki do ubrań], 
sprzączki z metali szlachetnych [dodatki do ubrań], napy, za-
trzaski, karabińczyki [zapięcia] do odzieży, dodatki do odzie-
ży nie ujęte w innej klasie, cygarnice, pudełka na cygara 
z metali szlachetnych, papierośnice z metali szlachetnych, 
papierośnice nie z metali szlachetnych, cygarniczki z metali 
szlachetnych, cygarniczki nie z metali szlachetnych, kasetki 
na cygara, kasetki na cygara z metali szlachetnych, 40 szycie 
odzieży na miarę, przeróbki odzieży [produkcja 
na zamówienie].

(210) 484351 (220) 2018 03 31
(731) OLEKSY JERZY, Sopot

(540) koszałki
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, batony, bom-
bonierki, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby 
czekoladowe, wyroby z kakao, ciastka, wafle.

(210) 484438 (220) 2018 04 04
(731) COTTON & SWEETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) 

(531) 05.03.14
(510), (511) 20 łóżeczka i kołyski dla dzieci, materace do łó-
żeczek dla dzieci, pościel do łóżeczek dziecięcych inna niż 
bielizna pościelowa, poduszki, jaśki, kojce dla dzieci, meble 
dla dzieci, 24 bielizna pościelowa dla dzieci, kołdry, koce, na-
rzuty na łóżka, 25 odzież dla niemowląt i dla dzieci, wyprawki 
dla niemowląt obejmujące odzież.

(210) 484500 (220) 2018 04 05
(731) TOWARZYSTWO POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM, 

Warszawa
(540) TPG. Tu Przekraczamy Granice.

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.05
(510), (511) 36 zbiórka funduszy na cele charytatywne, or-
ganizacja zbiórek charytatywnych, usługi charytatywne 
w zakresie datków pieniężnych, usługi charytatywne, miano-
wicie usługi finansowe, 41 usługi edukacyjne, organizowanie 
i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, festiwali, konkursów, warsztatów, koncertów, balów, 
loterii, zawodów, organizacja wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, usługi wydawnicze, publikowanie książek, publika-
cja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, obozy rekreacyjne 
i sportowe, obozy letnie (rozrywka i edukacja), 44 usługi cha-
rytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych.

(210) 484690 (220) 2018 04 11
(731) M PLUS M FRĄSZCZAK M. KRUK E. SPÓŁKA JAWNA, 

Obłaczkowo
(540) M PLUS M

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 wentylatory do sprężania, zasysania i transpor-
tu gazów, 11 wentylatory do chłodzenia urządzeń technolo-
gicznych z wyłączeniem silników, wentylatory przeznaczone 
do nadmuchu powietrza do palenisk kotłów CO lub komin-
ków oraz do wyciągu (usuwania) spalin z palenisk kotłów CO, 
kominków i promienników gazowych, wentylatory do wy-
ciągania lub nadmuchu gorącego powietrza, wentylatory 
do wentylacji ogólnej pomieszczeń.
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(210) 484692 (220) 2018 04 11
(731) M PLUS M FRĄSZCZAK M. KRUK E. SPÓŁKA JAWNA, 

Obłaczkowo
(540) N S Hall Sensor IC

(531) 26.01.03, 26.01.18, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 wentylatory do sprężania, zasysania i transpor-
tu gazów, 11 wentylatory do chłodzenia urządzeń technolo-
gicznych z wyłączeniem silników, wentylatory przeznaczone 
do nadmuchu powietrza do palenisk kotłów CO lub komin-
ków oraz do wyciągu (usuwania) spalin z palenisk kotłów CO, 
kominków i promienników gazowych, wentylatory do wy-
ciągania lub nadmuchu gorącego powietrza, wentylatory 
do wentylacji ogólnej pomieszczeń.

(210) 484703 (220) 2018 04 11
(731) PASZKIEWICZ JOANNA, BOROWSKA KAMILA UPTOU 

SPÓŁKA CYWILNA, Opypy
(540) UU UpToU

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna 
wchłaniająca pot, czapki [nakrycia głowy], dzianina [odzież], 
koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki [odzież], kurtki 
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, 
odzież, odzież gimnastyczna, okrycia wierzchnie [odzież], 
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, spódni-
ce, spódnico-spodenki, stroje przeciwdeszczowe, sukienka 
na szelkach do noszenia na bluzkę, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności 
gospodarczej, prace biurowe, organizacja pokazów mody 
w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania 
wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej.

(210) 484705 (220) 2018 04 11
(731) PASZKIEWICZ JOANNA, BOROWSKA KAMILA UPTOU 

SPÓŁKA CYWILNA, Opypy

(540) UU

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna 
wchłaniająca pot, czapki [nakrycia głowy], dzianina [odzież], 
koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki [odzież], kurtki 
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, 
odzież, odzież gimnastyczna, okrycia wierzchnie [odzież], 
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, spódni-
ce, spódnico-spodenki, stroje przeciwdeszczowe, sukienka 
na szelkach do noszenia na bluzkę, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności 
gospodarczej, prace biurowe, organizacja pokazów mody 
w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania 
wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej.

(210) 484707 (220) 2018 04 11
(731) UAB MOKEJIMO TERMINALU SISTEMOS, Wilno, LT
(540) Foxpay

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 handlowanie walutami, usługi finansowe.

(210) 484716 (220) 2018 04 11
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) MUSZTARDA KIELECKA Starofrancuska Tradycja 

produkcji 1932 r. KIELCE

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 musztarda.

(210) 484720 (220) 2018 04 11
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IBESIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty leczni-
cze, witaminy do celów leczniczych, minerały do celów lecz-
niczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne środ-
ki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produk-
ty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne do celów 
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medycznych, produkty biotechnologiczne do celów medycz-
nych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, 
plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, środki 
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty 
weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, her-
bicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycz-
nych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.

(210) 484721 (220) 2018 04 12
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) 

(531) 02.09.08, 24.17.04, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
preparaty lecznicze.

(210) 484729 (220) 2018 04 12
(731) SOKOŁOWSKA-ŁAWNICZAK ANNA, Warszawa
(540) KAP.KAP let it rain

(531) 01.15.03, 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria 
do wyżej wymienionych towarów, odzież przeciwdeszczowa, 
obuwie przeciwdeszczowe, nakrycia głowy przeciwdeszczo-
we, akcesoria przeciwdeszczowe do wyżej wymienionych to-
warów, odzież dla dzieci, obuwie dla dzieci, nakrycia głowy dla 
dzieci, akcesoria do wyżej wymienionych towarów dla dzieci, 
odzież termoaktywna, odzież sportowa, odzież outdoorowa, 
bielizna, bluzy, buty nieprzemakalne, czapki, czepki, fartuszki, 
kamizelki, kapelusze nieprzemakalne, kapelusze nieprzemakal-
ne dla dzieci, kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe, 
kombinezony przeciwdeszczowe dla dzieci, komplety sporto-
we, kostiumy kąpielowe, kurtki, kurtki nieprzemakalne, kurtki 
nieprzemakalne dla dzieci, kurtki przeciwdeszczowe z kaptu-
rem, kurtki puchowe, kurtki ocieplane, nieprzemakalna odzież 
wierzchnia, obuwie gumowe, obuwie nieprzemakalne, obu-
wie nieprzemakalne dla dzieci, odzież wiatroszczelna, odzież 
wełniana, okrycia wierzchnie, narzutki wierzchnie, narzutki 
nieprzemakalne, peleryny nieprzemakalne, narzutki nieprze-
makalne dla dzieci, peleryny nieprzemakalne dla dzieci, płasz-
cze przeciwdeszczowe, płaszcze przeciwdeszczowe dla dzie-
ci, pokrowce do odzieży i obuwia, polary, rękawice, rękawice 
nieprzemakalne, rękawice nieprzemakalne dla dzieci, śliniaki, 
śliniaki z tworzywa sztucznego, spodnie, spodenki, spodnie 
nieprzemakalne, spodnie nieprzemakalne dla dzieci, stroje 
przeciwdeszczowe, sztormiaki, trencze, wyprawki dziecięce.

(210) 484731 (220) 2018 04 12
(731) S+B PLAN & BAU WARSCHAU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Widok Towers
(510), (511) 16 papier, karton, papierowe wyroby artystyczne, 
dekoracyjny papier do pakowania, papier pakowy [siarczano-
wy], brązowy papier do pakowania, pojemniki z papieru do pa-
kowania, plakietki papierowe, śliniaki papierowe, emblematy 
papierowe, maty papierowe, torby papierowe, papierowe ob-
rusy, pudła papierowe, pojemniki papierowe, papierowe ko-
ronki, wkład papierowy, szyldy papierowe, worki papierowe, 
bloki papierowe, papierowe podstawki, teczki papierowe, roze-
tki papierowe, kokardy papierowe, wzory papierowe, ręczniki 
papierowe, girlandy papierowe, chorągiewki papierowe, mate-
riały papierowe rękodzielnicze, chusteczki higieniczne papiero-
we, bieżniki stołowe papierowe, reklamowe znaki papierowe, 
reklamowe szyldy papierowe, drukowane znaki papierowe, 
wyściełane torby papierowe, płachty papierowe ochronne, pa-
pierowe etykietki identyfikacyjne, papierowe serwetki koron-
kowe, papierowe passe-partout, papierowe wyroby artystycz-
ne, papierowe materiały dydaktyczne, papierowe metki jako 
zawieszki, papierowe materiały biurowe, papierowe identyfika-
tory imienne, papierowe artykuły piśmienne, papierowe chus-
teczki toaletowe, serwetki stołowe papierowe, papierowe maty 
stołowe, jednorazowe produkty papierowe, papierowe torebki 
na przyjęcia, papierowe worki na śmieci, papierowe pudełka 
do pakowania, papierowe ozdoby do ciast, papierowe chus-
teczki do mycia, worki i torby papierowe, ozdoby papierowe 
na przyjęcia, chusteczki papierowe do demakijażu, ręczniki pa-
pierowe do demakijażu, filtry do kawy papierowe, papierowe 
szablony do wycinanek, teczki papierowe na dokumenty, torby 
papierowe na pocztę, litery i cyfry papierowe, papierowe 
okładki na raporty, ręczniki papierowe do osuszania, papierowe 
pojemniki do przechowywania, papier do wyrobu papierów 
falistych, papierowe serwetki do użytku domowego, pokrowce 
papierowe na meble, papierowe rozkładane teczki z przegród-
kami, papierowe podkładki do zmiany pieluszek, torby papiero-
we do celów domowych, samoprzylepne papierowe ozdoby 
na ściany, tektura wykonana z morwy papierowej (senkasi), ta-
śmy i karty papierowe do zapisu programów komputerowych, 
biurowe artykuły papiernicze, artykuły papiernicze na przyję-
cia, artykuły papiernicze do pisania, kartonowe pudełka do pa-
kowania, pojemniki kartonowe, kartonowe pudełka na prezen-
ty, kartonowe kontenery do pakowania, drukowane kartonowe 
tablice reklamowe, etykiety kartonowe na bagaż, pudełka kar-
tonowe lub papierowe, plakaty z kartonu, kartonowe maty sto-
łowe, przemysłowy papier i karton, tablice reklamowe z karto-
nu, kartonowe pudełka do pakowania przemysłowego, pudeł-
ka kartonowe do użytku domowego, szyldy z papieru lub 
z kartonu, kartonowe pudełka do pakowania w formie składa-
nej, kartonowe pudełka do pakowania w formie gotowej, to-
rebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub, tworzyw sztucznych, materiały introligatorskie, fo-
tografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucz-
nych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czasopisma 
[periodyki], kalendarze, karty, katalogi, notatniki [notesy], notesy 
podręczne, obwoluty papierowe na dokumenty, ołówki, ołów-
ki automatyczne, opakowania do butelek z tektury lub papieru, 
pantografy [przyrządy kreślarskie], pióra (artykuły biurowe), pu-
blikacje drukowane, publikacje encyklopedyczne, publikacje 
promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, 
roczniki jako publikacje drukowane, publikacje periodyczne 
drukowane, teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], druki, druko-
wane materiały informacyjne, drukowane materiały reklamo-
we, gazetki, magazyny, broszury, katalogi, ulotki, torby na zaku-
py z papieru, torby na zakupy z tworzyw sztucznych, 35 prze-
twarzanie danych, agencje reklamowe, badanie rynku, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, pośrednictwo i doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo 
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handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradz-
two w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, 
usługi promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi, 
punktami usługowymi, sklepami - detalicznymi, hurtowymi, 
internetowymi, usługi w zakresie organizacji promocji sprzeda-
ży, usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie wynajmowania po-
wierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w za-
kresie organizowania targów i wystaw oraz pokazów w celach 
handlowych, promocyjnych lub reklamowych, usługi w zakre-
sie dekoracji wystaw i witryn oraz powierzchni handlowych, 
lobby i korytarzy, organizowanie eventów reklamowych i pro-
mocyjnych, organizowanie targów i wystaw, organizowanie 
i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie wy-
staw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, organi-
zowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych 
i promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
36 wynajem nieruchomości, organizowanie najmu nierucho-
mości na wynajem, zarządzanie nieruchomościami, zarządza-
nie powiernicze nieruchomościami, wycena i zarządzanie nie-
ruchomościami, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie finan-
sowe spółkami holdingowymi, finansowanie nieruchomości, 
finansowanie działalności gospodarczej, wycena finansowa 
nieruchomości, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprze-
daży i wynajmu budynków, organizowanie finansowania zaku-
pu nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, 
pomoc w zakupie nieruchomości, doradztwo w dziedzinie za-
kupu nieruchomości, zabezpieczanie środków finansowych 
na zakup nieruchomości, wynajmowanie oraz sprzedaż po-
mieszczeń na cele mieszkaniowe, biurowe i handlowe, admini-
strowanie oraz zarządzanie nieruchomościami, w tym lokalami 
użytkowymi i kompleksami handlowymi, 37 usługi budowla-
ne, usługi instalacyjne, wznoszenie budynków i budowli, 
wznoszenie centrów handlowych, sprzątanie nieruchomości, 
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowywa-
nie terenu pod budowę, budowa dróg, autostrad, mostów, 
budowa rurociągów przepływowych, usługi ogólnobudowla-
ne związane z wykonywaniem budynków, prac inżynieryjnych, 
instalatorskich, remontowych, restauratorskich i konserwator-
skich, informacja budowlana, doradztwo budowlane, 39 trans-
port, pakowanie i składowanie towarów, dostarczanie kore-
spondencji, przesyłek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], 
wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, 
wynajmowanie magazynów, usługi związane z prowadzeniem 
parkingów samochodowych i rowerowych, dystrybucja gazet, 
dystrybucja towarów, informacja o składowaniu, 41 kluby zdro-
wia i poprawy kondycji, kluby fitness, organizowanie i obsługa 
konferencji i kongresów, obsługa pól golfowych, rozrywka, or-
ganizowanie przyjęć oraz imprez kulturalnych i sportowych, 
organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, usługi publika-
cji online, usługi związane z prowadzeniem klubów fitness, klu-
bów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych, informowa-
nie o imprezach rozrywkowych i o rekreacji, organizowanie 
konkursów i loterii, organizowanie wystaw edukacyjnych, orga-
nizowanie wystaw zwierząt, organizowanie wystaw w celach 
rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach edukacyj-
nych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organi-
zowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie 
i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowa-
nie zabaw i zawodów i imprez sportowych, wynajmowanie 
powierzchni w celu organizowania imprez kulturalnych, eduka-
cyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych przez oso-

by trzecie, 42 usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
budynków, usługi projektowe w zakresie wzornictwa przemy-
słowego oraz stylizacji, projektowanie budynków, dekoracji 
wnętrz, przedmiotów użytkowych, planowanie urbanistyczne, 
wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych 
w zakresie budownictwa, zarządzanie stronami internetowymi 
na rzecz osób trzecich, hosting serwerów, hosting stron inter-
netowych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, utrzymanie witryn inter-
netowych i hosting online obiektów sieciowych na rzecz osób 
trzecich, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [asp], mianowicie 
hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz 
osób trzecich, usługi projektowe, 44 pielęgnowanie i utrzyma-
nie trawników oraz klombów.

(210) 484777 (220) 2018 04 13
(731) OLEŚ ADRIAN, Sosnowiec
(540) MácHelp

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego online oraz 
w sklepie stacjonarnym akcesoriów telefonicznych do telefo-
nów komórkowych i smartfonów, sprzętu komputerowego 
oraz do telefonii komórkowej, 36 wyceny uszkodzonych lub 
zniszczonych urządzeń elektronicznych dla firm ubezpiecze-
niowych i likwidatorów szkód, 37 instalowanie, montaż, kon-
serwacja, serwisowanie i naprawa: telefonów komórkowych 
i smartfonów, sprzętu komputerowego oraz do telefonii ko-
mórkowej, akcesoriów telefonicznych, tablety, komputery, 
laptopy, urządzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawi-
gacyjne, przyrządy i urządzenia pomiarowe, przenośna apa-
ratura do radiokomunikacji, przyrządy do rejestrowania czasu, 
odległości, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, telefo-
niczne urządzenia nadawcze, karty z obwodami zintegrowa-
nymi, urządzenia do wyznaczania współrzędnych obiektów 
w skali globu wykorzystujące satelitarne systemy lokalizacyjne, 
systemy i urządzenia do monitorowania pojazdów z wykorzy-
staniem technologii GPS, urządzenia lokalizacyjne, 42 usługi 
informatyczne, instalacja oprogramowania, konfiguracja tele-
fonów komórkowych i smartfonów, sprzętu komputerowego, 
odzyskiwanie i przenoszenie danych.

(210) 484785 (220) 2018 04 13
(731) GRONOWSKI MICHAŁ, GRONOWSKI RYSZARD, 

GRONOWSKI PAWEŁ GRONOWSCY SPÓŁKA 
CYWILNA, Łukowa

(540) LUKUS WINNICA GRONOWSCY

(531) 05.01.21, 05.07.10, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(210) 484876 (220) 2018 04 16
(731) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Grabów nad Prosną

(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW  
Moje odkrycie PROFi Tuńczyk z penne i kaparami 
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW

(531) 08.05.01, 08.07.03, 27.05.01, 03.07.03, 29.01.15
(510), (511) 30 gotowe wyroby kulinarne, sosy do makaro-
nu, sos z dodatkiem tuńczyka, makaron z sosem z tuńczyka 
z kaparami.

(210) 484957 (220) 2018 04 17
(731) ŻURAWIE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) STS ŻURAWIE24 USŁUGI DŹWIGOWE

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 25.03.01, 14.03.11, 15.01.19
(510), (511) 7 dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wycią-
gania], wyciągi [dźwigi], żurawie masztowe, 37 wynajem 
żurawi.

(210) 484960 (220) 2018 04 17
(731) ŻURAWIE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) STS ŻURAWIE24 USŁUGI DŹWIGOWE

(531) 27.05.01, 15.01.19, 14.03.11, 25.03.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 7 dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wycią-
gania], wyciągi [dźwigi], żurawie masztowe, 37 wynajem 
żurawi.

(210) 484962 (220) 2018 04 17
(731) ŻURAWIE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) STS ŻURAWIE24 USŁUGI DŻWIGOWE

(531) 27.05.01, 14.03.11, 15.01.19, 25.03.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 7 dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wycią-
gania], wyciągi [dźwigi], żurawie masztowe, 37 wynajem 
żurawi.

(210) 484965 (220) 2018 04 17
(731) ŻURAWIE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) STS ŻURAWIE24 USŁUGI DŹWIGOWE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 14.03.11, 15.01.19, 25.03.01, 26.04.01, 
26.04.18

(510), (511) 7 dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wycią-
gania], wyciągi [dźwigi], żurawie masztowe, 37 wynajem 
żurawi.

(210) 485615 (220) 2018 05 04
(731) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) Jurajska. Woda z głębi Jury
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowa-
ne i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, 
wody sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje 
owocowe, napoje owocowe gazowane i niegazowane, syro-
py, piwo.

(210) 485618 (220) 2018 05 04
(731) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) Jurajska. Woda prosto z Jury
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowa-
ne i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, 
wody sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje 
owocowe, napoje owocowe gazowane i niegazowane, syro-
py, piwo.

(210) 485621 (220) 2018 05 04
(731) DRZEWIECKI, TOMASZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) DT DRZEWIECKI TOMASZEK

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w za-
kładaniu działalności gospodarczej, usługi doradztwa orga-
nizacyjnego w tym doradztwo w zakresie organizowania 
i kierowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania firmą, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej w tym organizowanie 
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi lub przemysłowymi, wycena działalności han-
dlowej, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi do-
radztwa i konsultingu w zakresie organizowania, zarządzania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo ekono-
miczne dla przemysłu i biznesu celem planowania, organizo-
wania, monitorowania i nadzorowania projektów w różnych 
sektorach gospodarczych, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, badanie rynku, doradztwo handlowe, bada-
nia dotyczące statusu i pozycji marek na rynku, doradztwo 
w zakresie pozycjonowania marek, usługi w zakresie audytu 
prawnego, 36 doradztwo finansowe, finansowo-ekonomicz-
ne, usługi ekonomiczno – finansowe, usługi powiernictwa, 
doradztwo, ekspertyzy i wyceny w sprawach nieruchomo-
ści, podatkowych oraz ubezpieczeniowych, w tym eksperty-
zy dla celów fiskalnych, ekspertyzy do celów podatkowych, 
usługi konsultingu finansowego, inwestycje kapitałowe, 
usługi finansowego konsultingu w zakresie nieruchomości, 
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pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi związane 
z administrowaniem nieruchomościami: wynajem, wycena, 
finansowanie majątku nieruchomego, realizacja projek-
tów inwestycyjnych, kupno i sprzedaż gruntów, budynków 
na własny rachunek, wynajmowanie gruntów, budynków, 
zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, dzierżawa ma-
jątku nieruchomego, sporządzanie umów najmu, wycena 
wartości niematerialnych i prawnych, 41 nauczanie i eduka-
cja, doradztwo w zakresie edukacji i kształcenia, informacja 
o edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kon-
gresów, pracowni specjalistycznych, seminariów, sympo-
zjów, zjazdów, szkoleń, konkursów edukacyjnych lub rozryw-
kowych, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, kształcenie 
praktyczne, publikowanie tekstów, filmów i nagrań dźwięko-
wych, w tym za pośrednictwem sieci internetowej, publika-
cja elektroniczna on-line książek i periodyków, tłumaczenie 
tekstów technicznych i prawnych, 45 świadczenie pomocy 
prawnej, udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych, 
usługi prawne w tym on-line, usługi arbitrażowe, usługi roz-
strzygania i mediacji spraw spornych, usługi reprezentacji 
prawnej, usługi przygotowywania oraz prowadzenia spraw 
przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem 
Najwyższym oraz organami ścigania i komornikami, konsul-
ting prawny, usługi dostarczania informacji prawnej, usługi 
opiniowania i ekspertyz w zakresie prawa, badania, analizy 
oraz poszukiwania prawne, doradztwo w zakresie własno-
ści intelektualnej: redagowanie opisów patentowych, po-
średnictwo w zgłaszaniu wynalazku, wzorów użytkowych, 
wzorów zdobniczych i znaków towarowych, pośrednictwo 
w zakresie licencji, obrotu patentami, prawami autorski-
mi i oprogramowaniem komputerowym, usługi związane 
z bezpieczeństwem własności intelektualnej, badania i roz-
poznania prawne, badania tytułów prawnych, opracowywa-
nie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, zarządzanie prawa-
mi autorskimi, opracowywanie projektów aktów prawnych, 
sporządzania i negocjowania umów, obsługa prawna pod-
miotów gospodarczych w zakresie ich działalności gospo-
darczej, usługi ekspertyz prawnych w zakresie działalności 
gospodarczej w tym organizowanie działalności gospodar-
czej, doradztwo prawne.
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(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych sto-
matologicznych oraz jako preparaty do protetyki dentystycz-
nej, akonityna stomatologiczna oraz akonitynowe preparaty 
wieloskładnikowe do protetyki dentystycznej, aldehyd mrów-
kowy do celów farmaceutycznych, stomatologicznych i pro-
tetyki stomatologicznej, aldehydy inne niż mrówkowy do ce-
lów farmaceutycznych i protetyki stomatologicznej, algicydy 
i suplementy stomatologiczne zawierające alginiany oraz pre-
paraty do protetyki dentystycznej wytworzone na ich bazie, 
alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych stomatologiczne 
oraz preparaty jodków do protetyki dentystycznej, alkaloidy 
do celów medycznych, stomatologiczne oraz preparaty alka-
loidowe do protetyki dentystycznej, alkohole jako mieszaniny 

lub roztwory alkoholowe do celów farmaceutycznych, stoma-
tologiczne oraz preparaty alkoholowe do protetyki denty-
stycznej, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycz-
nych i stomatologicznych oraz preparaty z aloesu do protety-
ki dentystycznej, amalgamaty stomatologiczne oraz prepara-
ty amalgamatowe do protetyki dentystycznej gabinetowe 
i laboratoryjne, aminokwasy do celów medycznych i protetyki 
stomatologicznej gabinetowe i laboratoryjne, stomatologicz-
ne syntetyczne środki znieczulające gabinetowe, kora z ango-
stury do celów medycznych stomatologicznych oraz prepara-
ty z niej do protetyki dentystycznej, antybiotyki stomatolo-
giczne, antyseptyki zabiegowe stomatologiczne oraz prepa-
raty antyseptyczne do protetyki dentystycznej, preparaty 
bakteriologiczne do celów medycznych, stomatologiczne 
oraz preparaty do protetyki dentystycznej, bandaże opatrun-
kowe stomatologiczne, preparaty biologiczne do celów me-
dycznych stomatologicznych gabinetowe i laboratoryjne, 
biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych stoma-
tologiczne oraz preparaty do protetyki dentystycznej wytwo-
rzone na ich bazie, preparaty na bazie związków bizmutu 
do celów protetyki stomatologicznej gabinetowe i laborato-
ryjne,  estry celulozy do celów stomatologicznych oraz prepa-
raty do protetyki dentystycznej wytworzone na ich bazie, 
preparaty na bazie chininy do celów medycznych stomatolo-
gicznych gabinetowe i laboratoryjne, preparaty z kory chino-
wej do celów medycznych stomatologicznych gabinetowe 
i laboratoryjne, chirurgiczne stomatologiczne materiały opa-
trunkowe, celuozo pochodne chusteczki i tampony nawania-
ne, lub nasączane lub napylane płynami farmaceutycznymi 
medyczne stomatologiczne gabinetowe i laboratoryjne, ce-
menty dentystyczne gabinetowe i laboratoryjne,  inne niż 
cementy ceramiczne materiały syntetyczne dentystyczne 
do odcisków gabinetowe i laboratoryjne, dentystyczne mate-
riały lekko ścierne gabinetowe i laboratoryjne, detergenty 
do celów medycznych stomatologicznych gabinetowe i la-
boratoryjne, dezodoranty i defolianty gabinetowe stomatolo-
giczne, inne niż defolianty środki dezynfekcyjne do celów hi-
gienicznych gabinetowe i laboratoryjne, stomatologiczne 
środki dezynfekcyjne i dezodoranty specjalnie przeznaczone 
do toalet chemicznych i umywalek stosowanych w gabine-
tach i laboratoriach stomatologicznych, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych stomatologicznych, diastaza 
do celów medycznych stomatologicznych gabinetowa i la-
boratoryjna, preparaty enzymatyczne do celów medycznych 
stomatologicznych, etery jako mieszaniny lub roztwory do ce-
lów medycznych stomatologicznych gabinetowe i laborato-
ryjne, preparaty na bazie eukaliptolu do celów farmaceutycz-
nych medycznych stomatologicznych gabinetowe i laborato-
ryjne, preparaty z korzenia eukaliptusu do celów farmaceu-
tycznych, stomatologicznych gabinetowe i laboratoryjne, ce-
lulozowa i celulozowo pochodna gaza opatrunkowa i konfek-
cjonowane waciki specjalnie przeznaczone do celów me-
dycznych stomatologicznych gabinetowe i laboratoryjne, 
gencjana i preparaty z jej dominującym użyciem do celów 
farmaceutycznych, medycznych stomatologicznych gabine-
towe i laboratoryjne, roztwory gliceryny do celów medycz-
nych stomatologicznych gabinetowe i laboratoryjne, prepara-
ty na bazie octanu glinu do celów farmaceutycznych me-
dycznych, stomatologicznych gabinetowe i laboratoryjne, 
bakteriologicznie i/lub chemicznie unieczynnione okłady 
gorczycowej kompresy i plastry gorczycowe medyczne sto-
matologiczne gabinetowe i laboratoryjne, olej gorczycowy 
i preparaty sporządzone na jego bazie do celów leczniczych 
medycznych, stomatologicznych gabinetowe i laboratoryjne,  
preparaty’ chemiczne syntetyczne do niszczenia kultur grzy-
biczych i pleśni specjalnie przystosowane do gabinetów sto-
matologicznych i laboratoriów protetycznych, woda gulardo-
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wa, woda ołowiowa i ołowiawa chemicznie i bakteriologicz-
nie unieczynniona do celów leczniczych medycznych, sto-
matologicznych gabinetowa i laboratoryjna, syntetyczna 
guma i kauczuk naturalny tako surowiec lub komponent pre-
paratów do celów leczniczych medycznych, stomatologicz-
nych gabinetowa i laboratoryjna, preparaty na bazie balsamu 
guriunowego do celów leczniczych medycznych, stomatolo-
gicznych gabinetowe i laboratoryjne, preparaty na bazie gwa-
jakolu do celów farmaceutycznych, leczniczych medycznych, 
stomatologicznych gabinetowe i laboratoryjne, stomatolo-
giczne implanty chirurgiczne organiczne jako żywe tkanki lub 
jako syntetyczne preparaty chemiczne do celów leczniczych 
medycznych, stomatologicznych gabinetowe i laboratoryjne,  
insektycydy do celów medycznych, stomatologicznych gabi-
netowe i laboratoryjne, preparaty jodu do celów farmaceu-
tycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodyna db celów 
leczniczych medycznych, stomatologicznych gabinetowe 
i laboratoryjne, preparaty z jujuby leczniczej do celów me-
dycznych, stomatologicznych gabinetowe i laboratoryjne, 
preparaty kamfory do celów medycznych, olejek kamforowy 
do celów leczniczych medycznych, stomatologicznych gabi-
netowe i laboratoryjne, chemiczne kapsułki wieloskładnikowe 
naturalne lub syntetyczne do celów farmaceutycznych sto-
matologiczne, preparaty kauczuku naturalnego do celów 
protetyki stomatologicznej, kleje syntetyczne do protez den-
tystycznych w tym kleje biorozpuszczalne, preparaty kokaino-
we dla chirurgii stomatologicznej, preparaty z kolcowoju le-
karskiego do celów stomatologicznych, medycznych gabine-
towe i laboratoryjne,  kolodium do celów leczniczych me-
dycznych, stomatologicznych gabinetowe i laboratoryjne, 
nawaniane i/lub napylane i/lub nasączane substancjami lecz-
niczymi kompresy i okłady dla potrzeb chirurgii stomatolo-
gicznej i rehabilitacji po zabiegowej,  preparaty z kory i korzeni 
rośliny kondurango do celów medycznych stomatologicz-
nych gabinetowe i laboratoryjne, preparaty olejku z kopru 
do celów leczniczych stomatologicznych gabinetowe i labo-
ratoryjne, inne niż narkotyczne lekarskie preparaty z, korzeni 
i kłączy roślinnych dla potrzeb chirurgii stomatologicznej 
i protetyki, cement kostny i preparaty na jego bazie do celów 
chirurgicznych stomatologicznych i protetyki dentystycznej, 
preparaty kreozotu do celów farmaceutycznych, leczniczych 
medycznych, stomatologicznych gabinetowe i laboratoryjne, 
preparaty z kory krotonowej do celów leczniczych medycz-
nych, stomatologicznych gabinetowe i laboratoryjne, stoma-
tologiczne gabinetowe środki tamujące krwawienie, kultury 
żywych mikroorganizmów do celów medycznych stomatolo-
gicznych gabinetowe i laboratoryjne, mikro organiczne pre-
paraty do celów stomatologicznych gabinetowe i laboratoryj-
ne, preparaty na bazie kurary jako gabinetowy środek me-
dyczny stomatologiczny, kwasy jako roztwory lub mieszaniny 
lub zawiesiny do celów farmaceutycznych stomatologicz-
nych gabinetowe i laboratoryjne, preparaty z rośliny kwebra-
cho do celów medycznych stomatologicznych gabinetowe 
i laboratoryjne, preparaty z kwiatu siarczan ego do celów far-
maceutycznych i protetyki stomatologicznej, lakiery, polewy, 
wypełniacze, bazy i szkliwa dentystyczne gabinetowe i labo-
ratoryjne, laseczki siarkowe do dezynfekcji paro gazowej 
w gabinetach stomatologicznych i laboratoriach protetycz-
nych, preparaty lecytyny do celów medycznych stomatolo-
gicznych i protetyki dentystycznej, lecznicze wywary, odwary, 
napary i nalewki roślinne do zastosowań w chirurgii stomato-
logicznej gabinetowe i laboratoryjne, leki syntetyczne do ce-
lów stomatologicznych gabinetowe i laboratoryjne, dopusz-
czone do obrotu publicznego inne niż syntetyczne leki me-
dycyny ludowej gabinetowe i laboratoryjne, preparaty lukrecji 
do celów farmaceutycznych i stomatologicznych gabinetowe 
i laboratoryjne, preparaty magnezji do celów farmaceutycz-

nych i protetyki stomatologicznej gabinetowe i laboratoryjne, 
preparaty z kory mangowej do celów farmaceutycznych i sto-
matologicznych gabinetowe i laboratoryjne, mastyksy denty-
styczne gabinetowe i laboratoryjne, lecznicze i profilaktyczno 
- zapobiegawcze maści do celów farmaceutycznych gabine-
towe i laboratoryjne, mączki, kasze, płatki i grysy z surowców 
pochodzenia roślinnego do celów farmaceutycznych i sto-
matologicznych gabinetowa i laboratoryjna, preparaty 
z mchu irlandzkiego naturalnego i plantacyjnego do celów 
medycznych stomatologicznych gabinetowe i laboratoryjne, 
woda melisowa do celów farmaceutycznych gabinetowych 
i laboratoryjnych, preparaty na bazie mentolu oraz mięta 
do celów farmaceutycznych stomatologicznych i protetyki 
dentystycznej,  mleczko pszczele i owadopochodne i prepa-
raty na ich bazie do celów farmaceutycznych gabinetowe 
i laboratoryjne, mleko migdałowe organiczne i pochodzenia 
syntetycznego i preparaty na jego bazie do celów farmaceu-
tycznych gabinetowe i laboratoryjne, preparaty z kory rośliny 
myrobalan do celów farmaceutycznych gabinetowe i labora-
toryjne, syntetyczne i naturalne środki na uspokojenie ner-
wów gabinetowe i laboratoryjne, preparaty na bazie octanów 
do celów farmaceutycznych gabinetowe i laboratoryjne, po-
wierzchniowo czynne stomatologiczne środki oczyszczające 
gabinetowe i laboratoryjne, celulozo pochodne lub synte-
tyczne higieniczne ręczniki, higieniczne chusteczki i inne niż 
chusteczki materiały opatrunkowe gabinetowe i laboratoryj-
ne,  bakteriologicznie i chemicznie unieczynniony papier od-
czynnikowy do celów medycznych stomatologicznych gabi-
netowy i laboratoryjny, preparaty pektynowe do celów far-
maceutycznych stomatologicznych, preparaty na bazie pep-
syny do celów farmaceutycznych, preparaty na bazie pepto-
nów do celów farmaceutycznych gabinetowe i laboratoryjne, 
stomatologiczne plastry samo¬przylepne, płyny, żele i żole 
do płukania i odświeżania ust do celów leczniczych farma-
ceutycznych gabinetowe i laboratoryjne,  porcelana jako 
nie spolimeryzowany surowiec stomatologiczny i kompozy-
cje porcelanowe specjalnie przeznaczone na protezy denty-
styczne, proszek perłowy naturalny lub hodowlany do celów 
medycznych stomatologicznych gabinetowy i laboratoryjny,  
stomatologiczne rozpuszczalniki syntetyczne i pochodzenia 
naturalnego do bez inwazyjnego usuwania plastrów samo-
przylepnych gabinetowe i laboratoryjne, stomatologiczne 
leki seto terapeutyczne gabinetowe i laboratoryjne, mąka 
i preparaty mączne z siemienia lnianego do celów protetyki 
farmaceutycznej gabinetowe i laboratoryjne, preparaty 
na bazie plantacyjnego licencjonowanego sporyszu do ce-
lów farmaceutycznych stomatologicznych gabinetowe i la-
boratoryjne, preparaty na bazie licencjonowanych sterydów 
anabolicznych stomatologiczne gabinetowe i laboratoryjne, 
chemiczne preparaty do sterylizacji narzędzi i urządzeń sto-
matologicznych gabinetowe i laboratoryjne, stopy metali 
szlachetnych i pól szlachetnych do wykonywania odlewów 
protetycznych do celów dentystycznych gabinetowe i labo-
ratoryjne, sykatywy jako środki absorbcyjne i wysuszające 
oraz jako rozpuszczalniki do celów medycznych stomatolo-
gicznych gabinetowe i laboratoryjne, inne niż spożywcze sy-
ropy do użytku farmaceutycznego gabinetowe i laboratoryj-
ne, szarpie, tampony i waciki chirurgiczne do celów medycz-
nych stomatologicznych gabinetowe i laboratoryjne, szcze-
pionki syntetyczne stomatologiczne, produkty na bazie wap-
nia do celów farmaceutycznych gabinetowe i laboratoryjne, 
wata celulozowa luzem i wata celulozowa konfekcjonowana 
do celów medycznych stomatologicznych gabinetowa i la-
boratoryjna, wazelina i preparaty wazelinowe do celów lecz-
niczych stomatologicznych gabinetowe i laboratoryjne, woda 
utleniona do celów stomatologicznych gabinetowa i labora-
toryjna, wodorowęglan sodowy i preparaty oparte na nim 
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preparaty do celów farmaceutycznych i stomatologicznych 
gabinetowe i laboratoryjne, wodzian chloralu do celów far-
maceutycznych i stomatologicznych gabinetowy i laborato-
ryjny, naturalny pszczeli lub kopalny wosk inny niż wosk Kar-
nauba i ich kompozycje do modelowania do celów stomato-
logicznych, syntetyczne stomatologiczne preparaty ułatwia-
jące ząbkowanie dla małych dzieci,  syntetyczne preparaty 
ułatwiające przełykanie dla osób z problemami laryngolo-
gicznymi i osób w wieku podeszłym, materiały i kompozycje 
materiałów do plombowania, mostkowania, wyrównywania, 
wybielania, nabłyszczania zębów gabinetowe i laboratoryjne,  
laboratoryjne substancje żrące i chemicznie agresywne 
do celów farmaceutycznych stomatologicznych do zastoso-
wań w laboratoriach protetycznych, woski dentystyczne syn-
tetyczne oraz dentystyczne laboratoryjne woski naturalne 
w tym oparte na bazie wosku kopalnego Karnauba, 10 apara-
tura anestezjologiczna dla potrzeb stomatologii zachowaw-
czej i zabiegowej i jej części, aparatura dentystyczna elek-
tryczna i elektroniczna analogowa, analogowo - cyfrowa i cy-
frowa gabinetowa i laboratoryjna i ich części, aparatura dia-
gnostyczna do celów medycznych stomatologicznych gabi-
netowa i laboratoryjna i ich części, aparatura do analiz me-
dycznych w diagnostyce stomatologicznej elektryczna i elek-
troniczna analogowa, analogowo - cyfrowa i cyfrowa gabine-
towa i laboratoryjna i ich części, aparatura do radioterapii sto-
matologicznej elektryczna i elektroniczna analogowa, analo-
gowo - cyfrowa i cyfrowa gabinetowa i laboratoryjna 
i ich części, aparatura i instalacje do wytwarzania promieni 
rentgenowskich do celów medycznych stomatologicznych 
elektryczna i elektroniczna analogowo - cyfrowa i cyfrowa ga-
binetowa i laboratoryjna i ich części, gabinetowe stomatolo-
giczne ekrany radiologiczne i ich części, elektrody do celów 
medycznych stomatologicznych i ich części, zabiegowe elek-
trokardiografy stomatologiczne jako monitory i ich części, fil-
try promieni ultrafioletowych i nadfiołkowych do celów lecz-
niczych w gabinetach stomatologicznych i ich części, fotele 
dentystyczne i ich części, galwaniczna aparatura terapeutycz-
na stomatologiczna i ich części, gryzaki korekcyjne dla ząbku-
jących dzieci, igły do celów medycznych stomatologicznych 
inne niż akupunkturowe, inhalatory dla potrzeb stomatologii 
zachowawczej i zabiegowej i ich części, klamry chirurgiczne 
dla potrzeb stomatologii zachowawczej i zabiegowej gabine-
towe i laboratoryjne i ich części, lampy dla celów leczniczych 
dla potrzeb stomatologii zachowawczej i zabiegowej gabine-
towe i laboratoryjne w tym lampy bezcieniowe i ich części, 
lampy kwarcowe do celów leczniczych dla potrzeb stomato-
logii zachowawczej i zabiegowej i ich części, nie będące lam-
pami stomatologiczne generatory i przetworniki promieni 
rentgenowskich gabinetowe i laboratoryjne i ich części, lam-
py promieniowania ultrafioletowego i infraczerwonego 
do celów leczniczych gabinetowe i laboratoryjne i ich części, 
lancety stomatologiczne i ich części, lasery i masery do celów 
medycznych stomatologicznych gabinetowe i laboratoryjne 
i ich części, lusterka chirurgiczne stomatologiczne ręczne, wy-
sięgnikowe i nagłowne i ich części, maski anestezjologiczne 
stomatologiczne gabinetowe i laboratoryjne i ich części, inne 
niż fotele dentystyczne meble specjalne do celów medycz-
nych stomatologicznych, takie jak leżanki, szezlongi, kołyski, 
podłokietniki, zagłówki i ich części, nici chirurgiczne dla po-
trzeb stomatologii zachowawczej i zabiegowej, noże i nożyce 
chirurgiczne, oraz skalpele i ich części, odzież specjalna uży-
wana w operacyjnych salach stomatologicznych i ich części, 
aparaty ortodoncyjne i ich części, pojemniki do podawania 
leków dla potrzeb stomatologii zachowawczej i zabiegowej 
i ich części, protezy stomatologiczne i ich części, wyspecjalizo-
wane przyborniki lekarskie na instrumenty chirurgiczne sto-
matologiczne, rękawice do celów medycznych stomatolo-

gicznych, rozpylacze i pulweryzatory do celów leczniczych 
dla potrzeb stomatologii zachowawczej i zabiegowej 
i ich części, szczypce i szczypco-skalpele oraz łyżki denty-
styczne, stetoskopy dla potrzeb stomatologii zachowawczej 
i zabiegowej i ich części, stoły operacyjne stomatologiczne 
i ich części, sztuczne szczęki i zęby, sztyfty dentystyczne 
do implantacji punktowej i mostkowania, termometry pół-
przewodnikowe kontaktowe i bezkontaktowe do celów me-
dycznych stomatologicznych i ich części, wiertła i skrobaki 
dentystyczne i ich części, 16 naklejki identyfikacyjne do arty-
kułów i materiałów zawierające treści o tematyce stomatolo-
gicznej i protetyce dentystycznej, afisze, ogłoszenia i plakaty 
zawierające treści o tematyce stomatologicznej i protetyce 
dentystycznej, tablice ogłoszeniowe gabinetowe z kartonu 
lub papieru tym tablice wandalo odporne zawierające treści 
o tematyce stomatologicznej i protetyce dentystycznej, albu-
my, dwu wymiarowe modele poglądowe i makiety stomato-
logiczne, wyspecjalizowane teczki na dokumenty medyczne 
wykorzystywane jako arty kuły gabinetowe zawierające treści 
o tematyce stomatologicznej i protetyce dentystycznej,  glina, 
modelina i plastelina do modelowania protez stomatologicz-
nych, tablice arytmetyczne i logistyczne do oznaczania i wi-
zualizacji standaryzowanych procedur medycznych stomato-
logicznych, sztychy, ryty i litograficzne dzieła grafiki użytko-
wej zawierające treści o tematyce stomatologicznej i protety-
ce dentystycznej, gazety, czasopisma, atlasy, informatory za-
wierające treści o tematyce stomatologicznej i protetyce 
dentystycznej, obwoluty na luźne kartki zwłaszcza zawierają-
ce zastrzeżone treści o tematyce stomatologicznej i protetyce 
dentystycznej, próbki biologiczne stomatologiczne do mi-
kroskopów do wykorzystywania jako materiał dydaktyczny, 
notatniki zawierające treści o tematyce stomatologicznej 
i protetyce dentystycznej, katalogi standaryzowanych proce-
dur stomatologicznych i protetyki dentystycznej, kalkomanie, 
wydruki graficzne zawierające treści o tematyce stomatolo-
gicznej i protetyce dentystycznej, papier do elektrokardiogra-
fów stomatologicznych, rejestry medyczne zawierające treści 
o tematyce stomatologicznej i protetyce dentystycznej, książ-
ki, indeksy, skorowidze zawierające treści o tematyce stomato-
logicznej i protetyce dentystycznej, formularze, blankiety 
i druki medyczne stomatologiczne, reprodukcje graficzne za-
wierające treści o tematyce stomatologicznej i protetyce den-
tystycznej, publikacje drukowane, podręczniki, książki zawie-
rające treści o tematyce stomatologicznej i protetyce denty-
stycznej, bielizna gabinetowa papierowa, celulozo pochodna 
jednorazowego użytku i ich części,  litografie zawierające tre-
ści o tematyce stomatologicznej i protetyce dentystycznej, 
nie przetworzone tworzywa sztuczne do modelowania 
w protetyce stomatologicznej, materiały do modelowania, 
pasta do modelowania dla potrzeb laboratoriów protetyki 
stomatologicznej, chusteczki do nosa papierowe specjalnie 
przeznaczone do zastosowań w terapii stomatologiczne, fu-
terały osobiste na wyjmowalne protezy stomatologiczne 
i ich części, taśmy i karty papierowe do zapisu programów 
komputerowych zawierających treści o tematyce stomatolo-
gicznej i protetyce dentystycznej, prospekty usług stomatolo-
gicznych i protetyki dentystycznej, papier do radiogramów 
stomatologicznych, woreczki z papieru lub tworzyw sztucz-
nych dla potrzeb stomatologicznych i protetyki dentystycz-
nej, bloczki do pisania jako receptariusze medyczne, almana-
chy, roczniki, kalendarze zawierające treści o tematyce stoma-
tologicznej i protetyce dentystycznej, pudełka kartonowe lub 
papierowe do przechowywania różnych przedmiotów zawie-
rające treści o tematyce stomatologicznej i protetyce denty-
stycznej i ich części, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzyka-
mi powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie 
materiałów i protez stomatologicznych, torby utylizacyjne 
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z papieru lub z tworzyw sztucznych na odpady stomatolo-
giczne w tym torby hermetyzowane, ręczniki papierowe 
do rąk, ręczniki do twarzy papierowe jednorazowego użytku 
dla potrzeb stomatologii i protetyki dentystycznej, notesy le-
karskie podręczne zawierające treści o tematyce stomatolo-
gicznej i protetyce dentystycznej, kuwety na protezy stoma-
tologiczne i odciski dentystyczne, w tym kuwety hermetyzo-
wane i ich części, 17 arkusze z celulozy z surowców wtórnych 
dla potrzeb protetyki stomatologicznej, folie z tworzyw 
sztucznych nie do pakowania dla potrzeb protetyki stomato-
logicznej, formy ebonitowe dla potrzeb protetyki stomatolo-
gicznej, guma dla potrzeb protetyki stomatologicznej, guta-
perka dla potrzeb protetyki stomatologicznej, izolacyjne folie 
metalowe dla potrzeb protetyki stomatologicznej, kauczuk 
dla potrzeb protetyki stomatologicznej, kauczuk syntetyczny 
dla potrzeb protetyki stomatologicznej, lateks jako guma dla 
potrzeb protetyki stomatologicznej, materiały ciepłochronne 
dla potrzeb protetyki stomatologicznej, materiały izolacyjne 
dla potrzeb protetyki stomatologicznej, nici elastyczne dla 
potrzeb protetyki stomatologicznej, nici gumowe dla potrzeb 
protetyki stomatologicznej, podkładki z gumy lub fibry dla 
potrzeb protetyki stomatologicznej, przędza elastyczna dla 
potrzeb protetyki stomatologicznej, sztuczne żywice jako 
półprodukty dla potrzeb protetyki stomatologicznej, taśmy 
izolacyjne dla potrzeb protetyki stomatologicznej, taśmy 
przylepne do użytku medycznego, torby, koperty dla potrzeb 
protetyki stomatologicznej, tworzywa sztuczne pół przetwo-
rzone dla potrzeb protetyki stomatologicznej,związki che-
miczne dla potrzeb protetyki stomatologicznej, żywice akry-
lowe jako półprodukty dla potrzeb protetyki stomatologicz-
nej, żywice syntetyczne jako półprodukty dla potrzeb prote-
tyki stomatologicznej, żywice sztuczne dla potrzeb protetyki 
stomatologicznej, 35 usługi na rzecz osób trzecich reklamy 
i dostarczanie odnośnych informacji o tematyce stomatolo-
gicznej i protetyce dentystycznej, usługowy kolportaż 
na rzecz osób trzecich próbek i dostarczanie odnośnych infor-
macji o tematyce stomatologicznej i protetyce dentystycznej, 
wydawanie i administrowanie na rzecz osób trzecich kupona-
mi lub kartami lojalnościowymi w celu promocji sprzedaży 
usług stomatologicznych i protetyki dentystycznej oraz do-
starczanie odnośnych informacji, analizy lub doradztwo 
na rzecz osób trzecich w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą w dziedzinie stomatologii i dostarczanie odno-
śnych informacji, usługi dla potrzeb osób trzecich w zakresie 
specjalistycznego zarządzania działalnością gabinetów sto-
matologicznych i laboratoriów protetyki dentystycznej i do-
starczanie odnośnych informacji, doradztwo na rzecz osób 
trzecich w zakresie zarządzania personelem i zarządzania pra-
cą gabinetów stomatologicznych i laboratoriów protetyki 
dentystycznej, doradztwo na rzecz osób trzecich w zakresie 
doboru personelu laboratoriów protetyki dentystycznej i do-
starczanie odnośnych informacji, usługi na rzecz osób trze-
cich w zakresie sprzedaży materiałów i preparatów do pielę-
gnacji uzębienia i protez zębowych, informacja o tych usłu-
gach, 40 usługowa obsługa na rzecz osób trzecich kompute-
rów, drukarek, skanerów, odlewarek stomatologicznych, sto-
matologicznych szlifierni, przygotowalni surowców i innych 
podobnych zdigitalizowanych urządzeń stosowanych w pro-
tetyce dentystycznej i dostarczanie odnośnych informacji, 
44 usługi stomatologiczne gabinetowe i wyniesione, usługi 
stomatologii klinicznej w szpitalach i zakładach zamkniętych 
opieki zdrowotnej, usługi stomatologiczne dedykowane 
w domach starości i domach opieki, usługi diagnostyki sto-
matologicznej innej niż radiologiczna, usługi diagnostyki rent-
genowskiej stomatologicznej, usługi stomatologicznej tomo-
grafii komputerowej, usługi wizualizacyjne w zakresie cyfro-
wego projektowania uśmiechu dla osób po znacznych korek-

tach stomatologicznych, usługi stomatologiczne wyniesione 
w zakładach zamkniętych, penitencjarnych, jednostkach 
obronności, statkach i okrętach, specjalistyczne dedykowane 
usługi stomatologiczne wyniesione świadczone w domach 
dziecka, usługi projektowania i wykonawstwa korekcyjnych 
indywidualnych aparatów zgryzu i/lub aparatów ortodon-
tycznych, usługi gabinetowe ortodoncji i implantacji stoma-
tologicznej, usługi opieki po zabiegowej w zakresie implanto-
logii stomatologicznej, usługi korekcji zgryzu dla dzieci i mło-
dzieży, dedykowane określonym grupom pacjentów konsul-
tacje w zakresie ochrony zdrowia, medycyny i farmacji stoma-
tologicznej dostarczane w trybie on-line z komputerowej 
bazy danych lub przez Internet lub poprzez inne media, usłu-
gi wyspecjalizowanej opieki pielęgniarskiej stomatologicznej 
gabinetowej i wyniesionej w domach starości i domach opie-
ki dla osób upośledzonych lub w znacznym stopniu niepeł-
nosprawnych, usługowe zabiegi kompleksowej rehabilitacji 
pacjentów po złamaniach i kontuzjach doznanych w obrębie 
twarzo-czaszki w tym usługi świadczone w domach starości 
i domach opieki dla osób upośledzonych lub w znacznym 
stopniu niepełnosprawnych, usługi poradnictwa psycholo-
gicznego dla osób z przewlekłymi urazami lub zmianami 
w obrębie twarzoczaszki, usługi poradnictwa lekarskiego 
w zakresie medycyny sportowej, paliatywnej i profilaktyki 
zdrowia w specjalnościach obrębu twarzo-czaszki, usługi sto-
matologicznej długookresowej pielęgnacji indywidualnej 
i dedykowanej pielęgnacji grupowej, usługi stomatologicz-
nych salonów piękności prowadzonych pod operatorem 
„perfekcyjny uśmiech”, usługi światłolecznictwa dla potrzeb 
rehabilitacji pacjentów po złamaniach i kontuzjach dozna-
nych w obrębie twarzo-czaszki, usługi poradnictwa psycholo-
gicznego dla osób z przewlekłymi urazami lub zmianami 
w obrębie twarzo-czaszki w tym usługi świadczone w do-
mach starości i w domach opieki dla osób upośledzonych lub 
w znacznym stopniu niepełnosprawnych, usługi tatuażu dzią-
seł i przyzębia dla pacjentów po złamaniach i kontuzjach do-
znanych w obrębie twarzo-czaszki, grupowe usługi doradcze 
i poradnictwo indywidualne w dziedzinie stomatologicznych 
metod, technologii i wyposażenia sprzętowego dla potrzeb 
pielęgnacji urody, ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 
i rehabilitacji, usługi na rzecz osób trzecich wypożyczania 
sprzętu, narzędzi i wyposażenia dla gabinetów stomatolo-
gicznych i pracowni protetyki stomatologicznej, gabinetowe 
i wyniesione usługi magnetoterapii dla osób z przewlekłymi 
urazami w obrębie twarzo-czaszki w tym usługi świadczone 
w domach starości i domach opieki dla osób upośledzonych 
lub w znacznym stopniu niepełnosprawnych, gabinetowe 
i wyniesione usługi laseroterapii i ciepłolecznictwa dla osób 
z przewlekłymi urazami lub zmianami w obrębie twarzo-
-czaszki, gabinetowe i wyniesione usługi elektroterapii rezy-
stancyjnej i pojemnościowej oraz hybrydowej dla osób 
z przewlekłymi urazami lub zmianami w obrębie twarzo-
-czaszki, gabinetowe i wyniesione usługowe zabiegi rehabili-
tacji ultradźwiękami lub infradźwiękami dla osób z przewle-
kłymi urazami lub zmianami w obrębie twarzoczaszki, gabi-
netowe usługi długookresowej profilaktyki stomatologicznej, 
gabinetowe i wyniesione usługi bez zabiegowego grupowe-
go dedykowanego określonym grupom konsumenckim po-
radnictwa stomatologicznego i protetycznego, gabinetowe 
usługi diagnostyki stomatologicznej, dedykowane grupowe 
usługi diagnostyki stomatologicznej adresowanej zwłaszcza 
szkolnej, wojskowej, służb mundurowych i formacji specjal-
nych, związków religijnych klauzulowych oraz więziennictwa, 
usługi rentgenografii stomatologicznej dla osób z przewlekły-
mi urazami lub zmianami w obrębie twarzo-czaszki, usługi 
zobrazowania cyfrowego innego niż rentgenografia w zakre-
sie stomatologii i protetyki stomatologicznej, informacja o po-
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wyższych usługach, usługowa obsługa na rzecz osób trzecich 
komputerów, drukarek, skanerów, odlewarek stomatologicz-
nych, stomatologicznych szlifierni, przygotowalni surowców 
i innych podobnych zdigitalizowanych urządzeń stosowa-
nych w stomatologii i dostarczanie odnośnych informacji.

(210) 485930 (220) 2018 05 15
(731) KAROŃ WOJCIECH, Tomaszów Mazowiecki
(540) ALLHALL

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, lustra, ramki do obrazów, meble me-
talowe, meble kempingowe, meble biurowe, meble szkol-
ne, meble ogrodowe, stoły, krzesła, fotele, ławy, komody, 
kredensy, szafy, regały, półki, kasety ekspozycyjne, kanapy, 
łóżka, łóżeczka dziecięce, kanapy, tapczany, materace, maty 
do spania, wieszaki, stojaki, kosze, wyroby z wikliny, osłony 
do kominków, osprzęt niemetalowy do mebli, parawany, ro-
lety, żaluzje wewnętrzne, karnisze do zasłon, lusterka i lustra 
meblowe lub łazienkowe.

(210) 485931 (220) 2018 05 15
(731) KAROŃ WOJCIECH, Tomaszów Mazowiecki
(540) lettero KAROŃ

(531) 03.07.24, 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy optyczne, pomiarowe, 
kontrolne, sygnalizacyjne, urządzenia i przyrządy kontro-
lne do oceny koloru na wydrukach, urządzenia i przyrządy 
kontrolne do oceny koloru na przedmiotach, części do wy-
żej wymienionych urządzeń i przyrządów, lampy optyczne, 
podświetlarki fotograficzne.

(210) 486029 (220) 2018 06 13
(731) REPLIN ALEKSANDRA FIRMA USŁUGOWA, Poznań
(540) WIELKOPOLSKA SZKOŁA PSYCHOTERAPII GESTALT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.11.03, 
26.11.12

(510), (511) 41 szkolenie zawodowe w psychoterapii Gestalt 
- nauka zawodu psychoterapeuty Gestalt, szkolenie w me-
todzie Gestalt, 44 psychoterapie, psychoterapie holistyczne, 
usługi psychoterapeutyczne.

(210) 486037 (220) 2018 05 17
(731) Aiwa Corporation, Chicago, US
(540) AIWA
(510), (511) 9 głośniki, odbiorniki audio, pojemniki przy-
stosowane specjalnie do przechowywania sprzętu audio, 
produkty elektroniki użytkowej, mianowicie głośniki audio, 
kolumny audio, elektryczne urządzenia do odtwarzania 

dźwięku, elektryczne jednostki do odtwarzania z oświetle-
niem i głośnikami, kable audio, słuchawki audio, kolumny 
głośnikowe, słuchawki stereofoniczne.

(210) 486281 (220) 2018 05 24
(731) EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) EUPHORIA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 486336 (220) 2018 06 13
(731) WIDZEWSKIE DOMY KULTURY, Łódź
(540) Mały książkomaniak
(510), (511) 41 organizowanie konkursów - edukacja (kon-
kursy, gry, zabawy), usługi klubowe - rozrywka i nauczanie 
(prowadzenie klubów czytelniczych, warsztaty edukacyjne).

(210) 486417 (220) 2018 05 27
(731) TOPTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) AT

(531) 27.05.01, 24.01.05
(510), (511) 22 materiały na obicia (z wyjątkiem gum lub 
tworzyw sztucznych), materiały tapicerskie, w tym materiały 
wodoodporne i impregnowane, 24 materiały włókiennicze, 
tkaniny, w tym tkaniny obiciowe, okładziny do mebli z ma-
teriałów tekstylnych, mianowicie pokrowce oraz narzuty 
do mebli, tkaniny ognioodporne, tkaniny trudnopalne, ma-
teriały tapicerskie, materiały i tkaniny wodoodporne, obrusy, 
serwety, materiały na pościel, pościel, ręczniki, pokrowce, 
śpiwory, materiały i tkaniny impregnowane, 35 sprzedaż hur-
towa i detaliczna oraz import i eksport: materiałów i tkanin 
na obicia, materiałów i tkanin tapicerskich, w tym materia-
łów wodoodpornych i impregnowanych, materiałów i tkanin 
włókienniczych, okładzin do mebli z materiałów tekstylnych, 
pokrowców oraz narzut do mebli, materiałów i tkanin ognio-
odpornych, materiałów i tkanin trudnopalnych, obrusów, 
serwet, materiałów na pościel, pościeli, ręczników, pokrow-
ców i śpiworów, 41 usługi szkoleniowe, edukacyjne, organi-
zacja seminariów, konferencji, szkolenia branżowe, zwłaszcza 
dotyczące materiałów i tkanin na obicia, materiałów i tkanin 
tapicerskich i włókienniczych.

(210) 486449 (220) 2018 05 28
(731) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Q

(531) 23.03.03, 27.05.01
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
35 reklama.
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(210) 486450 (220) 2018 05 28
(731) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LIBRE Q

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
35 reklama.

(210) 486451 (220) 2018 05 28
(731) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Q

(531) 27.05.01, 29.01.15, 04.01.03
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
35 reklama.

(210) 486480 (220) 2018 05 28
(731) MARCHEL DANUTA BIURO RACHUNKOWE, Ząbki
(540) tax star

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi księgowe i rachunkowe dla firm i osób 
fizycznych.

(210) 486551 (220) 2018 05 30
(731) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) Wujek EKOGROSZEK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materia-
łów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i bio-
masą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjono-
wanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych 
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru 

i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Inter-
netu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania 
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla 
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, 
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, 
usługi transportowe.

(210) 486566 (220) 2018 05 30
(731) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) Karlik EKOGROSZEK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materia-
łów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i bio-
masą, miał węgłowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjono-
wanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych 
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru 
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Inter-
netu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania 
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla 
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, 
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, 
usługi transportowe.

(210) 486670 (220) 2018 06 04
(731) BIAŁOBRZESKI ROBERT, Wrząsowice
(540) a achti

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 25 czapki, szaliki, rękawiczki, opaski, pulowery, 
swetry, apaszki, nakrycia głowy, wyroby dziewiarskie, bluzy, 
berety, kaszkiety, odzież sportowa, skarpetki, kostiumy, slipy 
kąpielowe.

(210) 486702 (220) 2018 06 04
(731) PIOTROWSKA ANNA, Gdańsk
(540) 

(531) 29.01.15, 02.09.04
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, henna [barwnik kosme-
tyczny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymo-
cowywania sztucznych rzęs, kosmetyki, kosmetyki do brwi, 
kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, ołówki do brwi, 
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sztuczne rzęsy, sztuczne paznokcie, tusze do rzęs, 44 usłu-
gi pielęgnacji urody w szczególności w zakresie rzęs, usługi: 
przedłużania, koloryzowania, podkręcania rzęs.

(210) 486705 (220) 2018 06 04
(731) PIOTROWSKA ANNA, Gdańsk
(540) INTERNATIONAL LASH COMPETITION IN POLAND

(531) 29.01.15, 02.09.04, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja seminariów i konferencji z za-
kresu pielęgnacji i urody w szczególności rzęs, organizacja 
imprez i konkursów sportowych, organizacja konkursów 
z zakresu pielęgnacji urody w szczególności rzęs, organizacja 
szkoleń z zakresu pielęgnacji urody, w szczególności rzęs.

(210) 486717 (220) 2018 06 05
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) MISTRZOWSKA ROZGRZEWKA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski 
mięsne, wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteino-
we, batony proteinowe na bazie mięsa, zupy.

(210) 486838 (220) 2018 06 07
(731) SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-

KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA, Gdynia
(540) Pożyczka Zaratka

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 udzielanie pożyczek.

(210) 486839 (220) 2018 06 07
(731) SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- 

-KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA, Gdynia
(540) Pożyczka Fit

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 36 udzielanie pożyczek.

(210) 486842 (220) 2018 06 07
(731) SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- 

-KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA, Gdynia
(540) Pożyczka Zaratka
(510), (511) 36 udzielanie pożyczek.

(210) 486846 (220) 2018 06 07
(731) SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- 

-KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA, Gdynia
(540) Pożyczka Fit
(510), (511) 36 udzielanie pożyczek.

(210) 486866 (220) 2018 06 08
(731) STEFAŃSKA-BOSZHARD KINGA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ROZETTE, 
Łowicz

(540) Rozette

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 05.05.20, 05.05.21, 
01.01.05, 26.01.03, 26.01.16

(510), (511) 16 papiery do pakowania, opakowania papie-
rowe i z tworzyw sztucznych, torby papierowe i z tworzyw 
sztucznych.

(210) 486949 (220) 2018 06 11
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 486950 (220) 2018 06 11
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 486951 (220) 2018 06 11
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 486953 (220) 2018 06 11
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 486956 (220) 2018 06 11
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) PIASTOWSKIE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski 
mięsne, wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteino-
we, batony proteinowe na bazie mięsa, kiełbasa, zupy.
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(210) 486957 (220) 2018 06 11
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) PIASTOWSKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski 
mięsne, wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteino-
we, batony proteinowe bazie mięsa, kiełbasa, zupy.

(210) 486979 (220) 2018 06 11
(731) MODERN LIVING DEVELOPMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) modern living

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 26.04.02, 26.04.05
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nieru-
chomościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa 
w sprawach finansowych, pozyskiwanie środków finanso-
wych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzo-
nych dotyczące nieruchomości, usługi developerskie doty-
czące organizacji etapów inwestycji w zakresie pozyskiwania 
nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynaj-
mowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, administro-
wanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów 
najmu, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie wy-
ceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprze-
daż hurtowa i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego 
i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieru-
chomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo 
w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, 37 usługi 
budowlane, usługi remontowe, usługi wyburzeniowe, budo-
wa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa 
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, 
budowa części budynków, budowa domów, budowa domów 
na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa nierucho-
mości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, 
budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie domów, 
budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robo-
tami budowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie 
budynków, renowacja budynków, stawianie fundamentów, 
stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi budowlane 
i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usłu-
gi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, 
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi 
budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi do-
radcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze 
dotyczące remontów budynków, usługi doradcze dotyczące 
renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji 
nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
budownictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi 
doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi generalnych 
wykonawców budowlanych, usługi informacyjne w zakresie 
konstrukcji budynków, usługi odnawiania budynków, usługi 
odnawiania mieszkań, usługi w zakresie remontów budyn-
ków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie 
budynków prefabrykowanych, wznoszenie obszarów miesz-
kalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstruk-
cji, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, 
zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie kon-
struowania budynków, zarządzanie projektem budowy.

(210) 486988 (220) 2018 06 12
(731) TRADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Tradix Group

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.15, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.06, 
26.01.18, 26.01.19

(510), (511) 35 usługa handlu hurtowego, detalicznego oraz 
za pośrednictwem stron internetowych następujących to-
warów: kosmetyki, wyroby perfumeryjne, suplementy diety, 
wyroby fannaceutyczne, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.

(210) 487038 (220) 2018 06 13
(731) CZYŻYK MICKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Szczecin
(540) CMW

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 36 doradztwo podatkowe (nie dotyczy pro-
wadzenia rachunków), 45 obsługa prawna podmiotów go-
spodarczych, usługi prawne, sporządzanie opinii, ekspertyz 
i analiz prawnych, zastępstwo przed sądami i urzędami, 
mediacje, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów 
dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych.

(210) 487052 (220) 2018 06 13
(731) CZYŻYK MICKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Szczecin
(540) CMW LEGAL

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 doradztwo podatkowe (nie dotyczy pro-
wadzenia rachunków), 45 obsługa prawna podmiotów go-
spodarczych, usługi prawne, sporządzanie opinii, ekspertyz 
i analiz prawnych, zastępstwo przed sądami i urzędami, 
mediacje, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów 
dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych.

(210) 487094 (220) 2018 06 14
(731) DISCO WTMH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) GAMENASTIX
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], urządzenia do rejestrowania dźwięku, urzą-
dzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do zdalnego 
sterowania, urządzenia projekcyjne, urządzenia do przetwa-
rzania informacji, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, urządzenia 
do automatycznego kierowania do pojazdów, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na mo-
nety lub żetony do włączania telewizorów, urządzenia po-
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miarowe, krokomierze [pedometry], ergometry, magne-
tyczne karty identyfikujące, układy scalone, komputery 
przenośne [podręczne], komputerowe urządzenia peryferyj-
ne, monitory [hardware komputerowy], monitory [programy 
komputerowe], myszy [informatyka], drukarki do kompute-
rów, programy komputerowe [software ładowalny], progra-
my gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe, 
nagrane, programy komputerowe nagrane, programy ste-
rujące komputerowe, nagrane, 28 urządzenia do gier dzia-
łające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub monito-
rem, urządzenia przeznaczone do rozrywki, przystosowane 
wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, maszyny do ćwi-
czeń sprawnościowych, przyrządy stosowane do ćwiczeń 
fizycznych, przyrządy treningowe do ćwiczeń fizycznych, 
stacjonarne rowery treningowe, pistolety [zabawki], ręka-
wice do gier, rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], pasy 
do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], pojazdy zdal-
nie sterowane do zabawy, gry automatyczne lub na żetony, 
gry towarzyskie (salonowe), 41 kultura fizyczna, rozrywka 
[widowiska], parki rozrywki, usługi związane z dyskotekami, 
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów 
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], nocne kluby, obsłu-
ga salonów gier [sale], udostępnianie obiektów i sprzętu 
do salonów gier, usługi salonów gier, usługi salonów gier 
wideo, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, usługi 
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej: doradztwo zawodowe [porady w zakresie 
edukacji lub kształcenia], sprawdziany edukacyjne, organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
[szkolenia], nauka gimnastyki, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie lo-
terii, organizowanie balów, planowanie przyjęć [rozrywka], 
wystawianie spektakli rewiowych, usługi pokazów filmo-
wych, produkcja filmów, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi 
projektowania, inne niż do celów reklamowych, komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji, udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci 
komputerowych, udostępnianie obiektów i sprzętu sporto-
wego, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem po-
jazdów], organizowanie zawodów sportowych, organizowa-
nie obozów sportowych, chronometraż imprez sportowych, 
wynajmowanie stadionów, wypożyczanie kaset wideo, 
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie kamer wideo, 
rezerwacja miejsc na spektakle, usługi dystrybucji biletów 
[rozrywka], informacja o edukacji, informacja o rozrywce .

(210) 487095 (220) 2018 06 14
(731) UTRACKI WOJCIECH P.W. MOTOLEGEND,  

Tarnowskie Góry
(540) hiside
(510), (511) 18 plecaki, podróżne torby na ubranie, sakwy, 
sakwy motocyklowe, sakwy rowerowe, torby, torby tury-
styczne, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 bielizna 
wchłaniająca pot, bielizna ocieplająca, buty za kostkę, kurtki 
[odzież], kombinezony [odzież], ocieplacze, odzież dla kie-
rowców samochodowych, odzież dla motocyklistów, odzież 
gotowa, odzież przeciwdeszczowa, odzież z imitacji skóry, 
odzież ze skóry, rękawiczki, trykoty, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej, hurtowej, wysyłkowej, internetowej artykułów ta-

kich jak: bielizna wchłaniająca pot, bielizna ocieplająca, buty 
za kostkę, kurtki [odzież], kombinezony [odzież], ocieplacze, 
odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla moto-
cyklistów, odzież gotowa, odzież przeciwdeszczowa, odzież 
sportowa, trykoty odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, rę-
kawiczki, trykoty, galanteria odzieżowa, dodatki odzieżowe, 
ozdoby, odzież specjalistyczna, odzieży sportowa, plecaki, 
torby specjalistyczne, torby motocyklowe, podróżne tor-
by na ubranie, sakwy, sakwy motocyklowe, sakwy rowero-
we, torby, torby turystyczne, zestawy podróżne [wyroby 
skórzane].

(210) 487109 (220) 2018 06 13
(731) MAJDA ADRIAN, Kalisz
(540) PLANDEKI

(531) 02.01.02, 02.01.15, 02.01.23, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 12 plandeki przystosowane ukształtowane 
do pojazdów, plandeki przystosowane ukształtowane do ło-
dzi, plandeki przystosowane ukształtowane do przyczep po-
jazdów, 22 plandeki, pokrycia w postaci plandek, pokrowce 
na pojazdy, plandeki, do użytku innego niż z pojazdami.

(210) 487141 (220) 2018 06 15
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Bądźmy razem
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisa-
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputero-
we inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry 



Nr  ZT34/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 29

planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, 
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłosze-
niowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informa-
cji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji 
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci 
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia wi-
tryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowa-
nie graficzne.

(210) 487143 (220) 2018 06 15
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TVP. Bądźmy razem.
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-

portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisa-
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputero-
we inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry 
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, 
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłosze-
niowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informa-
cji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji 
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
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usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci 
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia wi-
tryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowa-
nie graficzne.

(210) 487201 (220) 2018 06 18
(731) ECOSMART CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MXY

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 3 preparaty myjące do pojazdów, preparaty 
czyszczące do samochodów, płyn do bezwodnego mycia 
aut, środki do czyszczenia pojazdów, środki do polerowania 
opon pojazdów, szampony do pojazdów, płyny do czyszcze-
nia przedniej szyby samochodowej, płyny do czyszczenia, 
detergenty do samochodów, szampony do mycia samocho-
dów, środki do czyszczenia tapicerki, środki do konserwacji 
skóry, środki do usuwania plam, środki do nadawania połysku 
samochodom, środki do polerowania, środki do polerowania 
samochodów, woski do polerowania, woski samochodowe, 
preparaty do nadawania połysku, preparaty do odnawiania 
i polerowania, preparaty do polerowania, preparaty do usu-
wania wosku, środki ścierne i polerskie, środki zapachowe 
do samochodów, płyny do spryskiwaczy szyb samochodo-
wych, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samocho-
dów, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, chu-
steczki nasączone preparatami kosmetycznymi, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do ochrony 
przeciwsłonecznej, produkty wodoodporne z filtrem prze-
ciwsłonecznym, środki perfumeryjne i zapachowe, deter-
genty do użytku domowego, płyny do mycia, preparaty 
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, środki 
czyszczące do użytku domowego, 37 usługi myjni pojaz-
dów, usługi mycia pojazdów, mycie pojazdów mechanicz-
nych, mycie samolotów, czyszczenie i mycie samochodów, 
mycie pociągów, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, 
kompleksowe czyszczenie pojazdów, czyszczenie higienicz-
ne [pojazdy], usługi czyszczenia silnikowych pojazdów lą-
dowych, polerowanie (czyszczenie) pojazdów, czyszczenie 
i polerowanie pojazdów silnikowych, polerowanie i nada-
wanie połysku, polerowanie samochodów, usługi sprzątania 
samochodów, usługi czyszczenia wewnątrz i na zewnątrz 
samochodów, usługi w zakresie konserwacji pojazdów sil-
nikowych, konserwacja pojazdów, konserwacja pojazdów 
mechanicznych, konserwacja samochodów, konserwacje 
statków, konserwacje samolotów, usługi w zakresie zabezpie-
czenia i ochrony lakieru UV, usługi nakładania powłok hydro-
fobowych i ceramicznych, usługi w zakresie konserwacji szyb 
przednich w pojazdach, usługi w zakresie konserwacji okien 
w pojazdach, zabezpieczenie pojazdów przed rdzą, zabez-
pieczenie pojazdów przed korozją, usługi warsztatów w za-
kresie konserwacji pojazdów, usługi nakładania folii na sa-
mochody, usługi nakładania folii zabezpieczającej na szyby, 
usługi warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji 
pojazdów, usługi w zakresie odnawiania samochodów, usługi 
lakierowania pojazdów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie 
samolotów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samocho-
dów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie pociągów, usługi 
czyszczenia przemysłowego, usługi czyszczenia w zakresie 

sprzątania biur, usługi czyszczenia w zakresie gospodarstwa 
domowego, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem 
przemysłowym, mycie okien, czyszczenie okien, czyszczenie 
budynków od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie pomiesz-
czeń domowych, czyszczenie powierzchni podłóg, sufitów 
i ścian, usługi w zakresie mycia w budynkach, usługi w zakre-
sie udzielania informacji związanych z usługami mycia okien, 
usługi w zakresie wynajmu sprzętu do czyszczenia, wynajem 
urządzeń do czyszczenia, wynajem narzędzi do czyszczenia, 
wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wypożyczanie ma-
szyn i urządzeń do czyszczenia i mycia, usługi w zakresie wy-
najmu sprzętu do konserwacji pojazdów, usługi w zakresie 
prania tkanin, usługi w zakresie prania chemicznego ubrań, 
usługi pralni samoobsługowych.

(210) 487202 (220) 2018 06 18
(731) ECOSMART CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MOXLY

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 preparaty myjące do pojazdów, preparaty 
czyszczące do samochodów, płyn do bezwodnego mycia 
aut, środki do czyszczenia pojazdów, środki do polerowania 
opon pojazdów, szampony do pojazdów, płyny do czyszcze-
nia przedniej szyby samochodowej, płyny do czyszczenia, 
detergenty do samochodów, szampony do mycia samocho-
dów, środki do czyszczenia tapicerki, środki do konserwacji 
skóry, środki do usuwania plam, środki do nadawania połysku 
samochodom, środki do polerowania, środki do polerowania 
samochodów, woski do polerowania, woski samochodowe, 
preparaty do nadawania połysku, preparaty do odnawiania 
i polerowania, preparaty do polerowania, preparaty do usuwa-
nia wosku, środki ścierne i polerskie, środki zapachowe do sa-
mochodów, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, 
preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, 
chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, chusteczki 
nasączone preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączo-
ne płynami kosmetycznymi, preparaty do ochrony przeciw-
słonecznej, produkty wodoodporne z filtrem przeciwsłonecz-
nym, środki perfumeryjne i zapachowe, detergenty do użytku 
domowego, płyny do mycia, preparaty chemiczne do czysz-
czenia do użytku domowego, środki czyszczące do użytku do-
mowego, 37 usługi myjni pojazdów, usługi mycia pojazdów, 
mycie pojazdów mechanicznych, mycie samolotów, czysz-
czenie i mycie samochodów, mycie pociągów, mycie i polero-
wanie pojazdów silnikowych, kompleksowe czyszczenie po-
jazdów, czyszczenie higieniczne [pojazdy], usługi czyszczenia 
silnikowych pojazdów lądowych, polerowanie (czyszczenie) 
pojazdów, czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, 
polerowanie i nadawanie połysku, polerowanie samochodów, 
usługi sprzątania samochodów, usługi czyszczenia wewnątrz 
i na zewnątrz samochodów, usługi w zakresie konserwacji 
pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, konserwacja 
pojazdów mechanicznych, konserwacja samochodów, kon-
serwacje statków, konserwacje samolotów, usługi w zakresie 
zabezpieczenia i ochrony lakieru UV, usługi nakładania powłok 
hydrofobowych i ceramicznych, usługi w zakresie konserwa-
cji szyb przednich w pojazdach, usługi w zakresie konserwa-
cji okien w pojazdach, zabezpieczenie pojazdów przed rdzą, 
zabezpieczenie pojazdów przed korozją, usługi warsztatów 
w zakresie konserwacji pojazdów, usługi nakładania folii na sa-
mochody, usługi nakładania folii zabezpieczającej na szyby, 
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usługi warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji 
pojazdów, usługi w zakresie odnawiania samochodów, usługi 
lakierowania pojazdów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie 
samolotów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samocho-
dów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie pociągów, usługi 
czyszczenia przemysłowego, usługi czyszczenia w zakresie 
sprzątania biur, usługi czyszczenia w zakresie gospodarstwa 
domowego, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem 
przemysłowym, mycie okien, czyszczenie okien, czyszczenie 
budynków od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie pomiesz-
czeń domowych, czyszczenie powierzchni podłóg, sufitów 
i ścian, usługi w zakresie mycia w budynkach, usługi w zakre-
sie udzielania informacji związanych z usługami mycia okien, 
usługi w zakresie wynajmu sprzętu do czyszczenia, wynajem 
urządzeń do czyszczenia, wynajem narzędzi do czyszczenia, 
wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wypożyczanie maszyn 
i urządzeń do czyszczenia i mycia, usługi w zakresie wynajmu 
sprzętu do konserwacji pojazdów, usługi w zakresie prania tka-
nin, usługi w zakresie prania chemicznego ubrań, usługi pralni 
samoobsługowych.

(210) 487248 (220) 2018 06 19
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) LUTERA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, prepa-
raty hormonalne do użytku farmaceutycznego, preparaty 
progesteronowe.

(210) 487251 (220) 2018 06 19
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 487252 (220) 2018 06 19
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 487253 (220) 2018 06 19
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 487255 (220) 2018 06 19
(731) CHAKANETSA MARTYNA, Poznań
(540) HVILA
(510), (511) 37 usługi budowlane, montażowe, moderniza-
cyjne i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i prze-
mysłowego, roboty ogólnobudowlane związane z montażem 
i wznoszeniem budynków i budowli z elementów prefabry-
kowanych, usługi budowlane w zakresie budowy i remontów 
obiektów mieszkalnych, przemysłowych, magazynowych, 
biurowych, użyteczności publicznej i hoteli, montaż i napra-
wy instalacji budowlanych, wykonywanie robót ogólnobu-

dowlanych i remontów obiektów liniowych i rozdzielczych 
sieci wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewania, 
wentylacji, kanalizacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, bu-
dowlane roboty wykończeniowe: murowanie, tynkowanie, 
malowanie, układanie posadzek, tapetowanie, oblicowywa-
nie ścian, nadzór budowlany, informacja budowlana, remon-
ty, konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, wynajem 
i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 39 usługi w za-
kresie biur podróży z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjona-
tów, usługi pilotów wycieczek i przewodników turystycznych: 
organizowanie i prowadzenie wycieczek i podróży, rezerwa-
cja miejsc na podróż, usługi w zakresie turystyki, prowadzenie 
wycieczek połączonych ze zwiedzaniem, wycieczki pojazda-
mi turystycznymi wraz z przewodnikiem, wyprawy rowerowe 
i narciarskie, informacja turystyczna, przewóz osób środkami 
transportu samochodowego, usługi tranzytowe, wynajmo-
wanie pojazdów, samochodów, mikrobusów, rowerów, nart, 
wynajmowanie koni, usługi związane z parkowaniem samo-
chodów, serwis garażowy, 42 prace badawczo - rozwojowe 
w dziedzinie nauk technicznych dla osób trzecich, opraco-
wywanie projektów technicznych, projektowanie budynków, 
mieszkań, usługi projektowe w zakresie architektury wnętrz, 
badania techniczne i ekspertyzy inżynieryjne w zakresie bu-
downictwa ogólnego i przemysłowego, kontrola jakości, te-
stowanie materiałów, wzornictwo przemysłowe, doradztwo 
techniczne i technologiczne w zakresie budownictwa ogól-
nego, przemysłowego i architektury wnętrz, doradztwo w za-
kresie ochrony środowiska.

(210) 487258 (220) 2018 06 19
(731) LICON INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębie

(540) LICON

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 17 filc izolacyjny jako materiały dźwiękoszczel-
ne, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnic-
twie, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy 
izolacyjne, tkaniny izolacyjne, tkaniny z włókna szklanego 
do izolacji, uszczelnienia wodoodporne, wełna mineralna, 
włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, wypeł-
nienia do szczelin kompensacyjnych, materiały wyściełające 
z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały nieprzewodzące 
do zatrzymywania ciepła, folie metalowe izolacyjne, ognio-
odporne materiały izolacyjne, 19 sklejka, tarcica, płyty pil-
śniowe, płyty stolarskie, płyty drewniane, płyty meblowe, 
24 filc, materiały do tapicerki, materiały tekstylne nietkane, 
tkaniny, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], obicia ścien-
ne z materiałów tekstylnych, tkaniny bawełniane, tkaniny 
imitujące skóry zwierzęce, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, 
35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi przemysłowymi lub handlowymi, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych.
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(210) 487261 (220) 2018 06 19
(731) TUTLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) TUTLO
(510), (511) 41 edukacja językowa, kursy językowe, na-
uczanie języków obcych, organizacja kursów językowych, 
zapewnianie kursów językowych, usługi nauki języka ob-
cego, usługi nauczania języka angielskiego, organizowanie 
indywidualnej nauki języków, usługi w zakresie nauczania 
języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych, usługi 
edukacyjne związane z nauką języków obcych, świadczenie 
usług w zakresie szkół i kursów językowych, usługi edukacyj-
ne w zakresie nauki drugiego języka, usługi szkół w zakresie 
nauczania języków obcych, usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, naucza-
nie języków.

(210) 487262 (220) 2018 06 19
(731) SZWAJCOWSKI JACEK, Łódź
(540) ANIOŁÓWKA A

(531) 03.13.04, 27.05.01
(510), (511) 29 dżemy, marmolada, pyłki kwiatowe jako 
żywność, dżem imbirowy, kompozycje owoców przetwo-
rzonych, miąższ owoców, owoce gotowane, owoce paste-
ryzowane, pasta z owoców tłoczonych, przecier jabłkowy, 
przekąski na bazie owoców, 30 miód, mleczko pszczele, 
33 napoje alkoholowe zawierające owoce, alkoholowe eks-
trakty owocowe, likiery, napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), gorzkie nalewki, trawienie (alkohole i likiery wspoma-
gające), cydr, miód pilny, koktajle, wino.

(210) 487265 (220) 2018 06 19
(731) TUTLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) Tutlo

(531) 04.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja językowa, kursy językowe, na-
uczanie języków obcych, organizacja kursów językowych, 
zapewnianie kursów językowych, usługi nauki języka ob-
cego, usługi nauczania języka angielskiego, organizowanie 
indywidualnej nauki języków, usługi w zakresie nauczania 
języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych, usługi 
edukacyjne związane z nauką języków obcych, świadczenie 
usług w zakresie szkół i kursów językowych, usługi edukacyj-
ne w zakresie nauki drugiego języka, usługi szkół w zakresie 
nauczania języków obcych, usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, naucza-
nie języków.

(210) 487266 (220) 2018 06 19
(731) CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED VILLA CLINIC 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) WILLA ŁUCJA Ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne, prowadze-
nie kursów, usługi rekreacyjne dla osób starszych, organizo-
wanie balów, 43 ośrodki opieki dziennej, domy opieki dla 
osób starszych, pensjonaty, zapewnienie zaplecza mieszkal-
nego w ramach opieki społecznej, żłobki, placówki opieki 
dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, kawiarnie, 
usługi restauracyjne, usługi barów szybkiej obsługi, 44 usłu-
gi medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, usługi domów 
opieki, kliniki, szpitale, przychodnie i laboratoria medyczne, 
leczenie i opieka medyczna i pielęgniarska, pomoc medycz-
na i ratownictwo w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
medycznej, badania i konsultacje medyczne, rehabilitacja 
fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacyjna, masaż, usługi 
w zakresie odchudzania, usługi dietetyków.

(210) 487267 (220) 2018 06 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) BAKTO KOMPLEKS
(510), (511) 1 preparaty do użyźniania gleby, komposty.

(210) 487268 (220) 2018 06 19
(731) KONIECZNY ARTUR ARTEX HOME, Swarzędz
(540) artex HOME

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 24 tkaniny do tapicerki, tkaniny tekstylne 
w belach do produkcji mebli tapicerowanych, materiały 
do tapicerki, tkaniny do produkcji mebli, tkaniny jedwab-
ne do mebli, materiały tkane do mebli, mieszane materiały 
tekstylne, nietkane materiały tekstylne, tekstylia do dekora-
cji wnętrz, materiały tekstylne nietkane, elastyczne tkane 
materiały tekstylne, tkaniny tekstylne w belach, tekstylia 
do wyposażenia domu, syntetyczne tekstylia sprzedawane 
w belach, materiały tekstylne w belach do umeblowania, 
dekoracyjne tkaniny ścienne [z materiałów tekstylnych], 
tkaniny dekoracyjne, obicia z materiałów tekstylnych, tek-
stylia odporne na wodę, ale przepuszczające wilgoć, tka-
niny tekstylne do użytku w produkcji mebli, dekoracyjne 
tkaniny ścienne z materiałów tekstylnych robione ręcznie, 
elastyczne materiały tkane, powlekane tkane materiały tek-
stylne, materiały na poszewki na poduszki, tkaniny będące 
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materiałami w belach, materiały na tkaniny dekoracyjne 
[elementy wystroju wnętrz], materiały tekstylne w belach 
do produkcji poszewek na poduszki, tkaniny do produk-
cji mebli ogrodowych, pokrowce ochronne na siedzenia 
mebli, pokrycia na meble z tkanin, tekstylne pokrowce 
ochronne na meble, narzuty ochronne na meble ogrodo-
we, ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, 
narzuty ochronne na meble z materiałów tekstylnych, we-
lur do mebli, tkaniny z włókien do produkcji zewnętrznych 
okryć na meble, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku z: tkaniny do tapicerki, tkaniny tekstylne w be-
lach do produkcji mebli tapicerowanych, materiały do tapi-
cerki, tkaniny do produkcji mebli, tkaniny jedwabne do me-
bli, materiały tkane do mebli, mieszane materiały tekstylne, 
nietkane materiały tekstylne, tekstylia do dekoracji wnętrz, 
materiały tekstylne nietkane, elastyczne tkane materiały 
tekstylne, tkaniny tekstylne w belach, tekstylia do wyposa-
żenia domu, syntetyczne tekstylia sprzedawane w belach, 
materiały tekstylne w belach do umeblowania, dekoracyj-
ne tkaniny ścienne [z materiałów tekstylnych], tkaniny de-
koracyjne, obicia z materiałów tekstylnych, tekstylia odpor-
ne na wodę, ale przepuszczające wilgoć, tkaniny tekstylne 
do użytku w produkcji mebli, dekoracyjne tkaniny ścienne 
z materiałów tekstylnych robione ręcznie, elastyczne ma-
teriały tkane, powlekane tkane materiały tekstylne, mate-
riały na poszewki na poduszki, tkaniny będące materiałami 
w belach, materiały na tkaniny dekoracyjne [elementy wy-
stroju wnętrz], materiały tekstylne w belach do produkcji 
poszewek na poduszki, tkaniny do produkcji mebli ogro-
dowych, pokrowce ochronne na siedzenia mebli, pokrycia 
na meble z tkanin, tekstylne pokrowce ochronne na meble, 
narzuty ochronne na meble ogrodowe, ochronne pokrow-
ce [narzuty] na materace i meble, narzuty ochronne na me-
ble z materiałów tekstylnych, welur do mebli, tkaniny z włó-
kien do produkcji zewnętrznych okryć na meble.

(210) 487270 (220) 2018 06 19
(731) HB INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) HB INWESTYCJE
(510), (511) 37 budowanie nieruchomości, remont nieru-
chomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa 
nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości [bu-
downictwo], budowa budynków na zamówienie, budowa 
prywatnych budynków mieszkalnych, budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, usługi budowlane w zakresie 
stawiania budynków.

(210) 487301 (220) 2018 06 19
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) TOKYOTO

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy 
i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszo-
ne warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, kon-
centraty pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne 
zupy miso, zupy w proszku, buliony, grzyby suszone, grzyby 
konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, 
konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwo-
we, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owoce 
i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, 
dżemy, mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owo-

ce morza, bambus krojony, bambus konserwowy, prażynki 
krewetkowe, chrupki ziemniaczane, suszone owoce, baka-
lie, wiórki kokosowe, jaja w proszku, przecier pomidorowy, 
warzywa suszone, grzyby suszone, oleje jadalne, kostki bu-
lionowe, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), rozdrobnio-
ne ziarna sezamu, dania orientalne, tempura, 30 przyprawy 
spożywcze, mieszanki przypraw, przyprawowe uszlachet-
niacze smaku do potraw, przyprawy w płynie, sosy, sosy do-
datki smakowe, sosy do makaronów, sosy do ryżu, ryż i po-
trawy na bazie ryżu, makaron i potrawy na bazie makaronu, 
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, potrawy ryżowe, cukier 
trzcinowy, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka pszenna, 
preparaty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze i pie-
karnicze, makarony, słodycze, lody, miód, drożdże, proszki 
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, majonezy, chrupki 
kukurydziane, chrupki ryżowe, sushi, imbir suszony, imbir 
marynowany, prażone i mielone ziarna sezamu do użytku 
jako przyprawy, 31 orzechy ziemne, orzechy laskowe, orze-
chy włoskie, migdały, ziarna sezamu, orzechy arachidowe, 
wodorosty jadalne, imbir, sezam, naturalne dodatki uszla-
chetniające do potraw, ciast, pieczywa i innych wypieków 
takie jak ziarna zbóż, ziarna słonecznika, maku, orzechy, mig-
dały, daktyle, grzyby świeże, 32 piwo, napoje bezalkoholo-
we, bezalkoholowe wyciągi, koncentraty i ekstrakty owo-
cowe, wody mineralne i gazowane, soki owocowe, syropy, 
33 alkohole, napoje alkoholowe.

(210) 487328 (220) 2018 06 20
(731) PIOTROWSKA KAROLINA ESTETICA, Poznań
(540) AKTYWNI RAZEM

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sporto-
we i rekreacyjne, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi 
w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie instruktażu 
sportowego, usługi w zakresie informacji sportowej, usługi 
sportowe i w zakresie fitness, usługi trenerów personalnych, 
szkolenia sportowe, zajęcia sportowe, obozy sportowe, or-
ganizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów 
sportowych, organizowanie eventów sportowych.

(210) 487337 (220) 2018 06 20
(731) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) SOTTILE
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały 
brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane 
konstrukcje niemetalowe, konstrukcyjne elementy nieme-
talowe dla budownictwa, niemetalowe materiały kompo-
zytowe do brukowania nawierzchni, niemetalowe elemen-
ty budowlane i konstrukcyjne, prefabrykowane materiały 
budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka 
brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, 
drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i kra-
wężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe, kostka brukowa 
z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalo-
we, niemetalowe elementy konstrukcyjne schodów, kamie-
nie dekoracyjne i płyty do brukowania, sztuczny kamień.

(210) 487344 (220) 2018 06 20
(731) TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
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(540) PROJET
(510), (511) 40 usługi cięcia, cięcie laserem i wodą, cięcie 
strumieniem wodnym pod wysokim ciśnieniem, obróbka 
szyb, drewna, metali, ceramiki, gumy, kamienia, tworzyw, 
drewna i innych materiałów, obróbka i przetwarzanie mate-
riałów, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowa-
nie wykonanych elementów.

(210) 487345 (220) 2018 06 20
(731) TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) ECOJET
(510), (511) 7 maszyny tnące z wykorzystaniem wody pod 
wysokim ciśnieniem i wody pod ultra wysokim ciśnieniem, 
pompy wysokociśnieniowe, części do urządzeń do cięcia 
strumieniem wody, zawory wysokociśnieniowe, cylindry wy-
sokociśnieniowe, przyrządy do pomiaru wysokiego ciśnie-
nia, przecinarki do metalu, ceramiki, szkła, betonu i kamienia, 
urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, maszy-
ny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, pompy, kompre-
sory i wentylatory.

(210) 487347 (220) 2018 06 20
(731) STUDIO EFEKT SPÓŁKA JAWNA JACEK POCIASK 

KRZYSZTOF POCIASK, Kolonia
(540) STUDIO EFEKT
(510), (511) 16 kartki urodzinowe, kartki rocznicowe, kartki 
okolicznościowe, kartki świąteczne, kartki z życzeniami, pa-
pier, papier ilustracyjny, papier matowy, rozetki papierowe, 
kokardy papierowe do pakowania prezentów, ozdoby pa-
pierowe na przyjęcia, papier ozdobny do pakowania prezen-
tów, aplikacje z papieru, taśmy z papieru, wstążki papierowe, 
kokardy papierowe, kokardy papierowe, inne niż pasman-
teria lub ozdoby do włosów, wstążki papierowe, inne niż 
pasmanteria lub dekoracje do włosów, dekoracje na środek 
stołu z papieru, papierowe torebki do pakowania, papiero-
we torebki do pakowania prezentów, 35 usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej kartek okolicznościowych, papieru 
ozdobnego do pakowania prezentów, torebek ozdobnych 
do pakowania prezentów, gumek i spinek do włosów, ar-
tykułów kosmetycznych, akcesoriów toaletowych, wałków 
do włosów, ozdób do włosów, artykułów papierniczych, 
biżuterii, akcesoriów kosmetycznych z metalu, plastiku, pa-
pieru takich jak pilniki do paznokci, obcinacze, cążki, radełko, 
ozdoby na paznokcie, pumeksy, szczotki do włosów, grze-
bienie, wałki z plastiku, ozdoby do włosów z plastiku, metalu 
i pasmanterii.

(210) 487348 (220) 2018 06 20
(731) STUDIO EFEKT SPÓŁKA JAWNA JACEK POCIASK 

KRZYSZTOF POCIASK, Kolonia
(540) Studio Efekt

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 kartki urodzinowe, kartki rocznicowe, kartki 
okolicznościowe, kartki świąteczne, kartki z życzeniami, pa-
pier, papier ilustracyjny, papier matowy, rozetki papierowe, 
kokardy papierowe do pakowania prezentów, ozdoby papie-
rowe na przyjęcia, papier ozdobny do pakowania prezentów, 
aplikacje z papieru, taśmy z papieru, wstążki papierowe, kokar-
dy papierowe, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub 
ozdoby do włosów, wstążki papierowe, inne niż pasmanteria 

lub dekoracje do włosów, dekoracje na środek stołu z papieru, 
papierowe torebki do pakowania, papierowe torebki do pako-
wania prezentów, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
kartek okolicznościowych, papieru ozdobnego do pakowania 
prezentów, torebek ozdobnych do pakowania prezentów, gu-
mek i spinek do włosów, artykułów kosmetycznych, akceso-
riów toaletowych, wałków do włosów, ozdób do włosów, ar-
tykułów papierniczych, biżuterii, akcesoriów kosmetycznych 
z metalu, plastiku, papieru takich jak pilniki do paznokci, obci-
nacze, cążki, radełko, ozdoby na paznokcie, pumeksy, szczotki 
do włosów, grzebienie, wałki z plastiku, ozdoby do włosów 
z plastiku, metalu i pasmanterii.

(210) 487349 (220) 2018 06 20
(731) SOWIŃSKI MARIUSZ ZEG, Gryfice
(540) PUCHACZ SPA
(510), (511) 43 rezerwacje hotelowe, informacja hotelowa, 
usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, rezerwacja 
zakwaterowania hotelowego, hotele, hostele i pensjona-
ty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach i motelach, usługi w zakresie 
rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji 
pokojów hotelowych, udostępnianie informacji online do-
tyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem Internetu, informacja na te-
mat hoteli, rezerwacje miejsc w hotelach, organizowanie za-
kwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hote-
lach, usługi restauracji hotelowych, organizowanie posiłków 
w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
44 usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska 
[spa], usługi spa medycznych, usługi spa, usługi w zakresie 
pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa].

(210) 487350 (220) 2018 06 20
(731) SOWIŃSKI MARIUSZ ZEG, Gryfice
(540) PUCHACZ SPA

(531) 03.07.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 rezerwacje hotelowe, informacja hotelowa, 
usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, rezerwacja 
zakwaterowania hotelowego, hotele, hostele i pensjona-
ty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach i motelach, usługi w zakresie 
rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji 
pokojów hotelowych, udostępnianie informacji online do-
tyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem Internetu, informacja na te-
mat hoteli, rezerwacje miejsc w hotelach, organizowanie za-
kwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hote-
lach, usługi restauracji hotelowych, organizowanie posiłków 
w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
44 usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska 
[spa], usługi spa medycznych, usługi spa, usługi w zakresie 
pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa].
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(210) 487351 (220) 2018 06 20
(731) MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(540) MOTOBUS

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 smarownice, czopy, miechy, żeliwne części 
do rur, łyżki, błotniki, podajniki, bębny, gniazda, szpule jako 
części maszyn, cewki jako części maszyn, czółenka jako czę-
ści maszyn, wieszaki jako części maszyn, wahacze jako części 
silników, łożyska jako części maszyn, osie jako części maszyn, 
zawory jako części maszyn, kolektory jako części silników, 
dławnice jako części maszyn, pokrywy jako części maszyn, 
chlapacze jako części maszyn, maźnice jako części maszyn, 
szczotki jako części maszyn, wyłapywacze pyłu jako części 
maszyn, krążki jako części do silników, popychacze jako czę-
ści silników pojazdów, wahacze jako części silników pojazdów, 
złącza uszczelniające jako części silników, wielokliny kwadrato-
we jako części maszyn, walce jako części maszyn, regulatory 
ciśnienia jako części maszyn, uchwyty stałe jako części ma-
szyn, uszczelnienia mechaniczne jako części maszyn, zawory 
zamykające jako części maszyn, zawory klapowe jako części 
maszyn, łapacze cieczy jako części maszyn, magnetyczne po-
zycjonery jako części maszyn, filtry bębnowe, filtry olejowe, fil-
try paliwa, prasy filtracyjne, filtry do silników, filtry do maszyn, 
filtry oleju jako części maszyn, filtry stanowiące części maszyn, 
filtry będące częściami silników, filtry powietrza do silników, fil-
try oleju do silników, 35 usługi handlu detalicznego w związku 
z akcesoriami samochodowymi, administrowanie sprzedażą, 
usługi zarządzania sprzedażą, udzielanie informacji dotyczą-
cych sprzedaży handlowej, administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, usługi biurowe dotyczące przyj-
mowania zamówień sprzedaży, doradztwo w zakresie wyceny 
zamówień sprzedaży, negocjowanie umów kupna i sprzedaży 
towarów, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetar-
gów publicznych, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż 
towarów i usług, usługi sprzedaży hurtowej w związku z po-
jazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samocho-
dowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samo-
chodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie czę-
ści samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie części zamiennych do pociągów, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie części zamiennych oraz ma-
teriałów eksploatacyjnych do tramwajów, autobusów szyno-
wych, wagonów i lokomotyw.

(210) 487352 (220) 2018 06 20
(731) PISKORSKA EWA PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE, Kołodziejewo
(540) Polskie Manufaktury

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 agencje reklamowe, audyt działalności go-
spodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej, ba-
dania biznesowe, badania w zakresie biznesu, publikowanie 

tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie działalności gospodarczej, informacje o działalno-
ści gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, edy-
torskie usługi w dziedzinie reklamy, ekspertyzy w dziedzinie 
wydolności przedsiębiorstw, bazy danych, gromadzenie i gro-
madzenie informacji o działalności gospodarczej przedsię-
biorstw, udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych 
podmiotach, udostępnianie informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz z in-
nych organów rejestrujących przedsiębiorców, systematyza-
cja danych w komputerowych bazach danych, kompleksowe 
zarządzanie plikami, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, opinie, sondaże, agencje 
public relations, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uak-
tualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie nośników 
reklamowych, kreowanie wizerunku, zarządzanie w zakresie 
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych.

(210) 487353 (220) 2018 06 20
(731) PILECKI KAROL, Białystok
(540) § prawnicyonline.com

(531) 24.15.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne, udzielanie porad prawnych, 
opinie prawne, obsługa prawna podmiotów gospodarczych 
i osób fizycznych, doradztwo prawne w zakresie własności 
intelektualnej, porady prawne w zakresie franchisingu, usłu-
gi prawnicze w zakresie nadzoru licencjonowania własności 
intelektualnej, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi 
na ogłoszenia przetargowe, usługi mediacji, usługi prawni-
cze świadczone drogą elektroniczną, świadczenie pomocy 
prawnej, w szczególności porady i konsultacje prawne, za-
stępstwo prawne i procesowe, usługi w zakresie pomocy 
prawnej, usługi prawne związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, usługi w zakresie alternatywnego roz-
strzygania sporów, usługi wsparcia prawnego.

(210) 487355 (220) 2018 06 20
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA JAPAN INFUSION
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, 
przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty 
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody to-
aletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty 
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielę-
gnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ust-
nej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski ko-
smetyczne, środki toaletowe, kosmetyki kolorowe, kosmetyki 
do makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i prepara-
ty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do ce-
lów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kre-
my i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, 
lecznicze preparaty do rzęs, brwi, włosów, ust i paznokci.

(210) 487356 (220) 2018 06 20
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
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(540) AA KOREA FUSION
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki kolorowe, 
kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, pro-
dukty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, 
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów 
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych, lecznicze preparaty do rzęs, brwi, wło-
sów, ust i paznokci.

(210) 487357 (220) 2018 06 20
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA KOREAN BEUTY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki kolorowe, 
kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, pro-
dukty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, 
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów 
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych, lecznicze preparaty do rzęs, brwi, wło-
sów, ust i paznokci.

(210) 487361 (220) 2018 06 20
(731) TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) MEGAJET
(510), (511) 40 usługi cięcia, cięcie laserem i wodą, cięcie 
strumieniem wodnym pod wysokim ciśnieniem, obróbka 
szyb, drewna, metali, ceramiki, gumy, kamienia, tworzyw, 
drewna i innych materiałów, obróbka i przetwarzanie mate-
riałów, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowa-
nie wykonanych elementów.

(210) 487367 (220) 2018 06 21
(731) SKIBA MATEUSZ MISIOO, Wrocław
(540) MISIOO
(510), (511) 20 poduszki, poduszki utrzymujące pozycję gło-
wy dla niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla 
niemowląt, materace, maty do spania, maty do przewijania 
niemowląt, maty do kojców dziecięcych, meble, meble ta-
picerowane, fotele, sofy, pościel, 27 maty, maty do zabawy, 
maty gimnastyczne, maty izolacyjne, maty wielofunkcyj-
ne - wszystkie wymienione jako pokrycia podłóg, 28 suche 
baseny do zabawy, suche baseny do zabawy z piłeczkami, 
piłki i piłeczki z tworzyw sztucznych do wypełnienia base-
nów suchych do zabawy, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować w sieci sklepów stacjonarnych i na stro-
nie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu w tym usługi 
prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych 
i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej 

artykułów takich jak suche baseny do zabawy, suche baseny 
do zabawy z piłeczkami, piłki i piłeczki z tworzyw sztucz-
nych do wypełnienia basenów suchych do zabawy, maty, 
maty do zabawy, maty gimnastyczne, maty izolacyjne, maty 
wielofunkcyjne, worki do przechowywania rzeczy, worki 
do transportu rzeczy, poduszki, poduszki utrzymujące pozy-
cję głowy dla niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu 
się dla niemowląt, materace, maty do spania, maty do prze-
wijania niemowląt, maty do kojców dziecięcych, meble, me-
ble tapicerowane, fotele, sofy, pościel, kołdry, koce, przeście-
radła, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, śpiwory.

(210) 487369 (220) 2018 06 21
(731) SKIBA MATEUSZ MISIOO, Wrocław
(540) MISIOO

(531) 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 poduszki, poduszki utrzymujące pozycję gło-
wy dla niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla 
niemowląt materace, maty do spania, maty do przewijania 
niemowląt, maty do kojców dziecięcych, meble, meble ta-
picerowane, fotele, sofy, pościel, 27 maty, maty do zabawy, 
maty gimnastyczne, maty izolacyjne, maty wielofunkcyjne 
– wszystkie wymienione jako pokrycia podłóg, 28 suche 
baseny do zabawy, suche baseny do zabawy z piłeczkami, 
piłki i piłeczki z tworzyw sztucznych do wypełnienia base-
nów suchych do zabawy, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować w sieci sklepów stacjonarnych i na stro-
nie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu w tym usługi 
prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych 
i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej 
artykułów takich jak suche baseny do zabawy, suche baseny 
do zabawy z piłeczkami, piłki i piłeczki z tworzyw sztucz-
nych do wypełnienia basenów suchych do zabawy, maty, 
maty do zabawy, maty gimnastyczne, maty izolacyjne, maty 
wielofunkcyjne, worki do przechowywania rzeczy, worki 
do transportu rzeczy, poduszki, poduszki utrzymujące pozy-
cję głowy dla niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu 
się dla niemowląt, materace, maty do spania, maty do prze-
wijania niemowląt, maty do kojców dziecięcych, meble, me-
ble tapicerowane, fotele, sofy, pościel, kołdry, koce, przeście-
radła, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, śpiwory.

(210) 487377 (220) 2018 06 21
(731) INDIGO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 
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(531) 02.09.12, 02.01.01, 02.01.30, 09.07.25
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, cydr bezalkoholo-
wy, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, 
lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzują-
ce, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców i warzyw, 
napoje orzeźwiające, napój imbirowy, piwo, piwo słodowe, 
soki warzywne, 43 kafeterie, bufety, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje 
samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, 
usługi restauracyjne.

(210) 487379 (220) 2018 06 21
(731) INDIGO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GURU

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, cydr bezalkoholo-
wy, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, 
lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzują-
ce, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców i warzyw, 
napoje orzeźwiające, napój imbirowy, piwo, piwo słodowe, 
soki warzywne, 43 kafeterie, bufety, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje 
samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, 
usługi restauracyjne.

(210) 487381 (220) 2018 06 21
(731) BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) InfoMonitor
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute-
rowych bazach danych, analiza cen, analizy gospodarcze, 
analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, ana-
lizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi 
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy 
i raporty statystyczne, badania dla celów działalności gospo-
darczej, badania dotyczące informacji na temat firm, bada-
nia konsumenckie, badania i analizy rynkowe, dostarczanie 
informacji handlowych, dostarczanie informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, dostarczanie informacji go-
spodarczych i handlowych online, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, elektro-
niczne przetwarzanie danych, gromadzenie informacji dla 
firm, gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, 
informacja marketingowa, informacja o działalności gospo-
darczej i informacja handlowa, informacje i opinie eksper-
tów dotyczące firm i przedsiębiorstw, informacja i badania 
w zakresie działalności gospodarczej, kompilacja informacji 
statystycznych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, marketing internetowy, ocena możliwości 
dla działalności gospodarczej, opracowywanie informacji 
gospodarczych, opracowywanie statystycznych danych 
gospodarczych i informacji handlowych, porady, pytania 
i informacje dotyczące działalności gospodarczej, progno-
zy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności go-
spodarczej, prowadzenie rejestru informacji, przetwarzanie 
danych w celu gromadzenia danych do celów działalności 
gospodarczej, poszukiwania w zakresie patronatu, raporty 
i badania rynkowe, rozpowszechnianie danych w zakresie 
działalności gospodarczej, rozpowszechnianie informacji go-
spodarczych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 

i promocyjnych, skomputeryzowane badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, sporządzanie raportów gospo-
darczych, udostępnianie informacji biznesowych dla przed-
siębiorstw, usługi w zakresie badań ekonomiczno-finanso-
wych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, zestawienia statystyczne, 36 analizy fi-
nansowe, badanie wypłacalności finansowej, badania finan-
sowe, biuro sporządzające raporty kredytowe, doradztwo 
w zakresie długów, doradztwo w sprawach finansowych, 
dostarczanie informacji finansowych za pomocą kompu-
terowej bazy danych, dostarczanie informacji o kredytach, 
gromadzenie informacji finansowych, informacje finansowe, 
ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredyto-
wych, oceny finansowe, przetwarzanie informacji finanso-
wych, sponsorowanie i patronat finansowy, sporządzanie 
raportów i analiz finansowych, udostępnianie informacji 
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzie-
lanie informacji finansowych, usługi informacji finansowej, 
usługi w zakresie informacji kredytowej, usługi w zakresie in-
formacji finansowych związane z osobami fizycznymi, usłu-
gi w zakresie ocen finansowych, usługi w zakresie ściągania 
długów, 41 dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, 
edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, kształcenie 
na uniwersytetach i w szkołach wyższych, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organi-
zowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie 
imprez edukacyjnych, organizowanie konferencji, organizo-
wanie konkursów, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, publikowanie dydaktycznych materiałów 
edukacyjnych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów 
i broszur, szkolenia edukacyjne, szkolenia związane z finan-
sami, udostępnianie publikacji elektronicznych, udzielanie 
informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy da-
nych lub za pośrednictwem Internetu, usługi konsultacyjne 
w zakresie edukacji biznesowej.

(210) 487427 (220) 2018 06 21
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POCZTOWY RACHUNEK PODSTAWOWY

(531) 22.01.05, 22.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębior-
stwami handlowymi lub przemysłowymi, opracowania 
i organizowania programów promocyjnych, badania opinii 
społecznej, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowa-
nia danych do komputerowych baz danych, kreowania wi-
zerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania 
informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informa-
cji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania 
ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem 
portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej, rozpo-
wszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, 
prospektów, broszur), dystrybucji materiałów reklamowych, 
zbierania, adresowania i kopertowanie towarów (prace biu-
rowe), gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej 
i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, usłu-
gi call center, agencje importowo-eksportowe, agencje in-
formacji handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy 
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kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, 
przetwarzanie informacji statystycznych, 36 usługi bankowe, 
usługi finansowe, usługi bankowe i finansowe przy wykorzy-
staniu mobilnych technik i technologii teleinformatycznych, 
działalność monetarna, usługi w zakresie wyceny finansowej, 
pośrednictwa giełdowego, usługi w zakresie prowadzenia 
rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz przyj-
mowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, 
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie 
elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usłu-
gi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa 
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych 
i komputerowych, usługi w zakresie funduszy inwestycyj-
nych, usługi w zakresie: przeprowadzania rozliczeń pie-
niężnych, udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz 
pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielania poręczeń, 
otwierania akredytyw, dokonywania obrotu wartościami 
dewizowymi oraz prowadzenia obsługi finansowej obro-
tów za granicą, dokonywania terminowych operacji finan-
sowych, usługi bankowe i finansowe przy użyciu technik 
i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie elek-
tronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządze-
niem mobilnym, usługi w zakresie: obsługa płatności han-
dlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, w tym 
elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi 
dotyczącymi płatności, obsługa płatności bezgotówkowych, 
usługi leasingu, obsługa kart pre-paid, w tym obsługa płat-
ności elektronicznych powstałych przez płatność pre-paid, 
obsługa kart bankowych, kart kredytowych, kart debeto-
wych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie 
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków 
finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, 
usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków 
finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozli-
czeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elek-
troniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo 
w sprawach finansowych, informacje finansowe, zarządzanie 
majątkiem nieruchomym, operacje walutowe, informacje 
w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywa-
nie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem 
instrumentów finansowych, analiza finansowa i doradztwo, 
usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja 
o ww. usługach.

(210) 487434 (220) 2018 06 21
(731) PUCEK MARZENA KLINIKA PIĘKNEGO UŚMIECHU, 

Lublin
(540) Klinika Pięknego Uśmiechu

(531) 26.01.16, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12, 02.09.08
(510), (511) 44 doradztwo związane ze stomatologią, sto-
matologia z sedacją, pomoc stomatologiczna, stomatolo-
gia kosmetyczna, usługi doradcze dotyczące przyrządów 
stomatologicznych, udzielanie informacji na temat sto-
matologii, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, 
usługi kliniki dentystycznej, usługi asystenta dentysty, usługi 
ortodontyczne.

(210) 487452 (220) 2018 06 22
(731) Cream Finance Holding Ltd., Limassol, CY

(540) funeda
(510), (511) 35 usługi reklamy, zarządzanie przedsiębior-
stwami, 36 usługi ubezpieczeniowe, finansowe i monetarne, 
usługi związane z majątkiem nieruchomym, 38 informacja 
o telekomunikacji, przesyłanie informacji, usługi zapewniania 
dostępu do baz danych.

(210) 487455 (220) 2018 06 22
(731) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz
(540) B(ik)E SAFE

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenie dotyczące pojazdów, ubez-
pieczenie ryzyka kredytowego, ubezpieczenia kredytów, 
ubezpieczenia rowerów, ubezpieczenia dotyczące własno-
ści, usługi ubezpieczeniowe związane z kradzieżą własno-
ści osobistej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób 
trzecich, ubezpieczenie od wypadków, ubezpieczenia dla 
przedsiębiorstw, usługi zarządzania ubezpieczeniami, infor-
macja o ubezpieczeniach, wycena roszczeń z ubezpieczenia, 
doradztwo w sprawach ubezpieczenia, ubezpieczenia zwią-
zane z mieniem osobistym, usługi konsultacyjne i informa-
cyjne dotyczące ubezpieczenia, finansowe usługi dotyczące 
ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, usługi doradztwa 
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, likwi-
dacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, usłu-
gi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami 
od wypadków, 37 organizowanie naprawy pojazdów, usługi 
naprawy rowerów, usługi warsztatów naprawy pojazdów, 
usługi stacji naprawy pojazdów, doradztwo dotyczące na-
prawy pojazdów, kontrola pojazdów przed przeprowadze-
niem naprawy, usługi doradcze w zakresie naprawy pojaz-
dów, usługi konserwacji i naprawy pojazdów.

(210) 487456 (220) 2018 06 22
(731) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz
(540) B(ik)E SAFE

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenie dotyczące pojazdów, ubez-
pieczenie ryzyka kredytowego, ubezpieczenia kredytów, 
ubezpieczenia rowerów, ubezpieczenia dotyczące własno-
ści, usługi ubezpieczeniowe związane z kradzieżą własno-
ści osobistej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób 
trzecich, ubezpieczenie od wypadków, ubezpieczenia dla 
przedsiębiorstw, usługi zarządzania ubezpieczeniami, infor-
macja o ubezpieczeniach, wycena roszczeń z ubezpieczenia, 
doradztwo w sprawach ubezpieczenia, ubezpieczenia zwią-
zane z mieniem osobistym, usługi konsultacyjne i informa-
cyjne dotyczące ubezpieczenia, finansowe usługi dotyczące 
ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, usługi doradztwa 
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, likwi-
dacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, usłu-
gi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami 
od wypadków, 37 organizowanie naprawy pojazdów, usługi 
naprawy rowerów, usługi warsztatów naprawy pojazdów, 
usługi stacji naprawy pojazdów, doradztwo dotyczące na-
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prawy pojazdów, kontrola pojazdów przed przeprowadze-
niem naprawy, usługi doradcze w zakresie naprawy pojaz-
dów, usługi konserwacji i naprawy pojazdów.

(210) 487479 (220) 2018 06 25
(731) GEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Imielin
(540) GEO POLSKA

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi importowo - eksportowe, usługi po-
średnictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagra-
nicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub 
hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej to-
warów takich jak: produkty dla ogrodnictwa i szkółkarstwa, 
folie ogrodnicze, folia bąbelkowa, listwy do mocowania fo-
lii, systemy mocowania i pompowania foli, systemy moco-
wania siatek, taśmy do naprawy folii, maty, siatki cieniujące, 
tkaniny do głuszenia chwastów, sznurek ogrodniczy i rolni-
czy, ręczne i elektryczne napędy do budowy wietrzników, 
wietrzniki tunelowe i szklarniowe, części i elementy do bu-
dowy wietrzników, wentylatory i nawilżacze do obiektów 
ogrodniczych i rolniczych, tunele foliowe, elementy i części 
konstrukcji obiektów ogrodniczych, zbiorniki retencyjne, 
karbowane węże grzewcze, usługi w zakresie marketingu 
i prezentacji, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja 
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, orga-
nizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, 42 prace badawczo 
- rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych dla osób trze-
cich, opracowywanie projektów technicznych, projektowa-
nie obiektów ogrodniczych, badania techniczne i eksperty-
zy inżynieryjne w zakresie obiektów ogrodniczych, kontrola 
jakości, testowanie materiałów, wzornictwo przemysłowe, 
doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie budowy 
i modernizacji obiektów ogrodniczych, doradztwo w zakre-
sie ochrony środowiska.

(210) 487497 (220) 2018 06 25
(731) KRAJEWSKA TURYCZYN KATARZYNA, Rumia
(540) WYSOKA SZPILKA

(531) 09.09.05, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne 
[pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
piękności, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, planowanie przyjęć [rozrywka], redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe], studia filmowe (fo-
tograficzne), usługi pokazów filmowych (fotograficznych), 
usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie 

opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizacja pokazów mody w celach 
rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, usługi klubowe [rozrywka 
lub nauczanie], usługi reporterskie, wystawianie spektakli 
na żywo, organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw-
ka], 42 projektowanie mody, doradztwo w zakresie projek-
towania stron internetowych, usługi graficzne, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, hosting stron 
internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich.

(210) 487500 (220) 2018 06 25
(731) KOZAK SYLWIA AKADEMIA SZKOŁA JĘZYKÓW 

OBCYCH, Konstancin-Jeziorna
(540) Akademia SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

(531) 27.05.01, 27.05.13, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi tłumaczenia, kursy językowe, naucza-
nie języków obcych.

(210) 487510 (220) 2018 06 25
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) Faktoria win a la carte
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i stoisk z winem, usłu-
gi handlu detalicznego, hurtowego, w tym on-line winem, 
usługi reklamowe, usługi marketingowe, informacje handlo-
we i porady udzielane konsumentom, zarządzanie w działal-
ności gospodarczej, administrowanie działalnością gospo-
darczą, prace biurowe.

(210) 487511 (220) 2018 06 25
(731) HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) FOODS BY ANN
(510), (511) 29 warzywa i owoce liofilizowane, oleje jadalne, 
olej kokosowy, 30 mąka i produkty zbożowe, w tym bato-
ny na bazie zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze 
i słodycze, batony muesli i batony na bazie płatków zbożo-
wych śniadaniowych, owoców, orzechów, ciasta, ciasteczka 
pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe [słody-
cze], mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki zbożowe śnia-
daniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski 
zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe 
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy, 32 syropy i inne produkty 
do produkcji napojów, soki owocowe i owocowo-warzywne, 
wody mineralne i napoje owocowe gazowane i niegazowa-
ne oraz inne napoje bezalkoholowe.
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(210) 487515 (220) 2018 06 25
(731) FOLK MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) la Campana TRATTORIA

(531) 22.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, 
etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z two-
rzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, foto-
grafie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie 
reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej o re-
stauracjach i barach, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw 
handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie 
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie 
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych 
poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie 
dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale kom-
puterowe, łączność poprzez sieć światłowodów, dostęp 
do treści stron internetowych i portali, usługi poczty elek-
tronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości 
tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicz-
nej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów 
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informa-
tycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośrednic-
twem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu 
aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelar-
skie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, 
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele 
i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na za-
mówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, mityngi, narady.

(210) 487519 (220) 2018 06 25
(731) KOGEL MOGEL MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) kogel mogel RESTAURACJA

(531) 02.01.11, 27.05.01
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, 
etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z two-
rzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, foto-
grafie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie 
reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej o re-
stauracjach i barach, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw 
handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie 
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie 
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych 
poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie 
dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale kom-
puterowe, łączność poprzez sieć światłowodów, dostęp 

do treści stron internetowych i portali, usługi poczty elek-
tronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości 
tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicz-
nej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów 
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informa-
tycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośrednic-
twem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu 
aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelar-
skie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, 
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele 
i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na za-
mówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, mityngi, narady.

(210) 487523 (220) 2018 06 25
(731) FOLK MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Wesele RESTAURACJA

(531) 02.07.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, 
etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z two-
rzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, foto-
grafie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie 
reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej o re-
stauracjach i barach, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw 
handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie 
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie 
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych 
poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie 
dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale kom-
puterowe, łączność poprzez sieć światłowodów, dostęp 
do treści stron internetowych i portali, usługi poczty elek-
tronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości 
tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicz-
nej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów 
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informa-
tycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośrednic-
twem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu 
aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelar-
skie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, 
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele 
i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na za-
mówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, mityngi, narady.

(210) 487534 (220) 2018 06 26
(731) HAUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) NERVENA
(510), (511) 5 suplementy diety, 10 wyroby medyczne.
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(210) 487535 (220) 2018 06 26
(731) HAUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) VISCORT
(510), (511) 5 suplementy diety, 10 wyroby medyczne.

(210) 487543 (220) 2018 06 26
(731) JÓZEFCZYK ANGELIKA, Pabianice
(540) AJ ANGELIKA JÓZEFCZYK

(531) 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, 
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], 
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], 
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe na-
krycia głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], 
odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież 
codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki 
[odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], 
mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę 
[odzież], topy [odzież], odzież wieczorowa, odzież skó-
rzana, szaliki [odzież], odzież damska, odzież tkana, body 
[odzież], odzież wełniana, odzież pluszowa, odzież lniana, 
odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, 
kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombine-
zony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], odzież 
wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy 
typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], 
dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież sportowa, 
duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], 
odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, gorse-
ty [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe 
ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe 
warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skó-
rzane sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie su-
kienki), luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie 
sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, 
koszule, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule za-
pinane, koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, 
koszule sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, 
koszule z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule 
z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, ko-
szule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, 
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, 
okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule ha-
wajskie z guzikami z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, 
spódnica-spodnie, spódnice, eleganckie spodnie, spodnie 
sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy 
[spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, spodnie 
dresowe, spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódnicz-
ki baletowe, taśmy do spodni, spodnie pumpy [alladynki], 
spodnie ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [ko-

stiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie do kolan [brycze-
sy], męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, 
garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, 
szeroką w ramionach marynarką], kombinezony, żakiety 
z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry polo, swetry 
marynarskie, swetry z golfem, swetry bez rękawów, swetry 
z półgolfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, 
płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze 
plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], płaszcze 
damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze 
przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny, 
krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, 
płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane, 
kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, długie 
kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, 
kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki wierzch-
nie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe, krót-
kie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, 
kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, 
krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynar-
skie [bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na gło-
wę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, 
czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, 
czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, 
kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze 
futrzane, kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry 
[kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale 
na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, 
szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], 
szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bo-
lerka, spodnie dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecię-
ce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku 
podczas dziecięcych zabaw przebieranych.

(210) 487547 (220) 2018 06 26
(731) NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Osiedle Tercet
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi 
w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub admini-
strowania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczenia-
mi i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej 
wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie 
kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń 
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacja-
mi w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy 
budynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej bu-
dynków i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury 
użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót bu-
dowlanych, remontowych i wykończeniowych w zakresie 
budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków 
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomiesz-
czeń gospodarczych, usługi w zakresie robót budowla-
nych i remontowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 
42 usługi w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania 
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych 
i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w za-
kresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biu-
rowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe 
w zakresie budownictwa.
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(210) 487549 (220) 2018 06 26
(731) NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Tercet
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi 
w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administro-
wania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami 
i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej 
wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie 
kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń 
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami 
w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy bu-
dynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków 
i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej 
budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych, 
remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków 
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, 
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń go-
spodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i re-
montowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi 
w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania budyn-
ków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i po-
mieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie 
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych 
i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe w zakresie 
budownictwa.

(210) 487552 (220) 2018 06 26
(731) JAGUSIAK ŁUKASZ CQB TACTICAL, Łódź
(540) CQB.PL

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 
marketing, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pre-
zentowanie towarów, usługi w zakresie sprzedaży towarów.

(210) 487557 (220) 2018 06 26
(731) ENDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) ENDECO

(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 7 filtry powietrza do celów mechanicznych, 
pompy hydrauliczne, pompy hydrauliczne serwosterowa-
ne, pompy wysokociśnieniowe, 9 maski ochronne, maski 
przeciwpyłowe, maski przeciwgazowe, maski ochronne 
przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowe-
go, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, filtry 
do masek do oddychania, filtry do masek do oddychania 
[niemedyczne], 11 filtry powietrza, filtry do oczyszczania po-
wietrza, 35 usługi sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi w za-
kresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej 
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: 
filtry powietrza do celów mechanicznych, pompy hydrau-

liczne, pompy hydrauliczne serwosterowane, pompy wyso-
kociśnieniowe, maski ochronne, maski przeciwpyłowe, maski 
przeciwgazowe, maski ochronne przed zanieczyszczeniem 
do ochrony układu oddechowego, ochronne maski na twarz 
do kasków ochronnych, filtry do masek do oddychania, filtry 
do masek do oddychania [niemedyczne], filtry powietrza, fil-
try do oczyszczania powietrza.

(210) 487559 (220) 2018 06 26
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) STORCK nimm2 Śmiejżelki Happies

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 08.01.22
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, 
ciasta, lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych 
produktów zawarte w klasie 30.

(210) 487560 (220) 2018 06 25
(731) SURMIAK MARCIN MKS MEBLE, Trębaczów
(540) MKS MEBLE
(510), (511) 20 biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka 
do celów biurowych, biurka i stoły, biurka modułowe [meble], 
biurka z regulacją wysokości, blaty [części mebli], niemetalo-
we części półek, dodatkowe części blatu rozkładanego stołu, 
drzwi do mebli, drzwi do mebli wykonane z materiałów nie-
metalowych, drzwi do szaf, drzwi do szafek, drzwi przesuwne 
do mebli, drzwi przesuwne do szaf, drzwiczki do mebli, ele-
menty mebli segmentowych, niemetalowe meble, elementy 
meblowe, elementy wnętrza szaf, elementy wykończeniowe 
szuflad, niemetalowe, fotele, fotele biurowe, fronty do szaf 
i szafek, fronty do szafek, fronty szuflad, garderoby, kanapo-
-tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, komódki z szufladami, 
komody, komody [meble], komody ścienne, komplety mebli 
do salonu, komputerowe stanowiska pracy [meble], konsole 
[meble], konstrukcje półek, nie z metalu [meble], kontuary 
[meble], kontuary [stoły], kredensy, kredensy [meble], kreden-
sy na serwis do podawania herbaty, kredensy, toaletki, ko-
mody, krzesła, narożniki [meble], półki [meble], półki na buty, 
półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, 
półki ścienne [meble], półki skośne, półki stanowiące meble 
do pokojów dziecinnych, półki w kształcie kwadratów, półki 
wiszące [meble], półki z krawędziami do regałów, niemetalo-
we przegródki półkowe stanowiące części mebli, przegrody 
drewniane do mebli, przymocowane szafki kuchenne, pufy 
[meble], pulpity [meble], regały, regały do przechowywania, 
regały drewniane [meble], regały [meble], regały metalowe 
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[stojaki z półkami], stoły, stoły biurowe, blaty stołów, stoły 
do jadalni, stoły do pracy, stoły komputerowe, stoły konfe-
rencyjne, stoły kuchenne, stoły [meble], systemy półkowe 
[regały], szafki, szafki [części zestawu], szafki do komputerów 
[meble], szafki do przechowywania, szafki do przechowy-
wania przedmiotów, szafki do przechowywania materiałów, 
szafki do przechowywania [meble], szafki do sypialni, szafki 
[meble], szafki na buty, krzesła stołowe, ławy [meble], listwy 
profilowe do mebli [gzymsy], listwy z tworzywa sztucznego 
do ochrony krawędzi mebli, łóżka, pościel, materace, podusz-
ki, meble, meble biurowe, meble do pokojów dziecinnych, 
meble do przechowywania, meble do salonu, meble do sie-
dzenia, meble do użytku w audytoriach, meble do wnętrz, 
meble domowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe, me-
ble domowe wykonane z drewna, meble drewniane, meble 
łączone, meble modułowe [kombinowane], meble niemeta-
lowe [inne niż specjalnie stworzone do użytku medycznego 
lub laboratoryjnego], łóżka, pościel, materace, poduszki, lu-
stra i lusterka stojące, lustra (srebrzone szkło), meble przysto-
sowane do układania jedno na drugim, meble stołówkowe, 
meble sypialne, meble sypialniane na miarę (do zabudowy), 
meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble szkolne, 
meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne, meble wyko-
nane z substytutów drewna, meble wykonane z tworzyw 
sztucznych, meble wypoczynkowe, meble z listewek, meble 
z opcją zmieniania w łóżka, meble z przegrodami na butel-
ki [barki], meble z tworzyw sztucznych, meble zawierające 
łóżka, meblościanki, półki meblowe, miniaturowe meble 
wykonane z drewna, modułowe układy półek [meble], mo-
duły biurkowe, moduły do przechowywania [meble], regały 
metalowe (systemy półkowe) jako meble, regały na gazety, 
regały składane, rozkładane kanapy, rozkładane meble z obi-
ciem, ruchome biurka, segmenty mebli ściennych, segmen-
ty półek drewnianych [meble], siedzenia [meble], sofy, sofy 
rozkładane, sofy rozsuwane, sofy ścienne, sprzęt biurowy 
[meble], stanowisko pracy z komputerem [meble], stojaki, 
półki, stojaki wielofunkcyjne [meble], stoliki kawowe, stoliki 
komputerowe, stoliki salonowe, szafki na ubrania, szafki noc-
ne, szafki ścienne, szafki z lustrami, szafki zamykane, szafki 
ze schowkami, szafy, szafy do dzielenia pomieszczeń, szafy 
[meble], szafy na dokumenty w postaci mebli, szafy wnęko-
we, szafy z lustrami, szuflady, szuflady [części mebli], trzyczę-
ściowe komplety mebli [meble], wyroby stolarskie, wysokie 
siedzenia [meble], wysokie stołki [meble], zestawy mebli, 
35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą me-
bli, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, 40 produkcja 
mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, 
produkcja mebli na zamówienie, profilowanie mebli, sto-
larstwo meblowe, stolarstwo meblowe (produkcja na za-
mówienie), stolarstwo [produkcja na zamówienie], obróbka 
drewna, usługi stolarskie.

(210) 487561 (220) 2018 06 26
(731) MORZE MICHAŁ BITAMP, Złotniki
(540) Laktaceuta
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
farmacji, usługi edukacyjne z zakresu farmacji, 44 usługi do-
radcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Interne-
tu, związane z produktami farmaceutycznymi, usługi dorad-
cze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, 
udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradztwa 
farmaceutycznego, udostępnianie informacji na temat kar-
mienia piersią, udzielanie informacji pacjentom w zakresie 
zażywania leków, usługi doradcze w zakresie laktacji.

(210) 487562 (220) 2018 06 26
(731) SZYMANOWSKI DANIEL, Zielona Góra
(540) PBS DEWELOPER

(531) 26.04.02, 26.04.07, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nieru-
chomościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa 
w sprawach finansowych, pozyskiwanie środków finanso-
wych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzo-
nych dotyczące nieruchomości, usługi developerskie doty-
czące organizacji etapów inwestycji w zakresie pozyskiwania 
nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynaj-
mowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowa-
nie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów naj-
mu, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie wyceny 
nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprze-
daż hurtowa i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego 
i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieru-
chomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo 
w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, 37 usługi 
budowlane; usługi remontowe; usługi wyburzeniowe; budo-
wa bloków mieszkalnych; budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych; budowa budynków na zamówienie; budo-
wa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie waka-
cyjne; budowa części budynków; budowa domów; budowa 
domów na zamówienie; budowa nieruchomości; budowa 
nieruchomości komercyjnych; budowa nieruchomości 
mieszkalnych; budowa nieruchomości przemysłowych; bu-
dowanie domów; budowanie nieruchomości; budownictwo; 
nadzór nad robotami budowlanymi; remont nieruchomości; 
remontowanie budynków; renowacja budynków; stawianie 
fundamentów; stawianie ogrodzeń zabezpieczających; usłu-
gi budowlane; usługi budowlane i konstrukcyjne; usługi bu-
dowlane i naprawy budynków; usługi budowlane w zakresie 
budowania na potrzeby przemysłu; usługi budowlane w za-
kresie budynków mieszkalnych; usługi budowlane w zakresie 
stawiania budynków; usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i wyburzeniowe; usługi doradcze dotyczące prze-
budowy budynków; usługi doradcze dotyczące remontów 
budynków; usługi doradcze dotyczące renowacji budynków; 
usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości; usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa; usługi 
doradcze w zakresie budowania; usługi doradztwa w zakre-
sie budowy budynków; usługi generalnych wykonawców 
budowlanych; usługi informacyjne w zakresie konstrukcji 
budynków; usługi odnawiania budynków; usługi odnawiania 
mieszkań; usługi w zakresie remontów budynków; wznosze-
nie budynków i innych konstrukcji; wznoszenie budynków 
prefabrykowanych; wznoszenie obszarów mieszkalnych; 
wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji; 
zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy; 
zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie 
konstruowania budynków; zarządzanie projektem budowy, 
42 usługi projektowania budynków, usługi projektowania in-
stalacji sanitarnych i elektrycznych, architektura krajobrazu, 
projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi 
polegające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego, 
usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowa-
nia wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne 
w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, eksper-
tyzy i pomiary geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary 
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inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, usługi opracowywania projektów tech-
nicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakre-
sie planowania urbanistycznego.

(210) 487563 (220) 2018 06 26
(731) RYGUŁA MAREK, OSTROWSKI RAFAŁ RIM SPÓŁKA 

CYWILNA, Poręba
(540) RARYTASY I MASZKETY

(531) 05.01.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], 
anchois, anchois, nieżywe, bakłażany przetworzone, baranina 
w plastrach, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony 
na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orze-
chów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów, befsztyk 
z siekanej wołowiny (hamburger), bekon, biały miękki ser twa-
rogowy, biały ser, biały ser z chudego mleka [quark], bita 
śmietana, błyskawiczne zupy miso, bób, boczek wieprzowy 
z grilla [samgyeopsal], borówki, przetworzone, brokuły, bul-
gogi (koreańskie danie z wołowiny), bulion w postaci granu-
lek, bulion wołowy, bulion z cielęciny, buliony, buliony [goto-
we], buliony mięsne, burgery, burgery mięsne, burgery sojo-
we, burgery warzywne, burgery z indyka, burgery z tofu, ca-
ponata [duszone warzywa], cebula konserwowana, cebulki 
koktajlowe, cebulki marynowane, chile relleno, chili con carne 
(chili z mięsem), chili con queso, chipsy bananowe, chipsy 
jabłkowe, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy warzywne, 
chipsy z jarmużu, chipsy z juki, chipsy ziemniaczane, chipsy 
ziemniaczane w formie paluszków, chipsy ziemniaczane 
w postaci przekąsek, chop suey, chorizo [kiełbasa hiszpańska], 
chowder (zupa rybna), ciasto z krabem, ciecierzyca, przetwo-
rzona, cielęcina, cytryny, przetworzone, czereśnie, przetwo-
rzone, czerwona słodka papryka, przetworzona, czipsy o ni-
skiej zawartości tłuszczu, czipsy z manioku, czosnek [konser-
wowany], czosnek (konserwowy -), daktyle, daktyle, przetwo-
rzone, dal (indyjskie danie z roślin strączkowych), danie goto-
we, składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym 
sosie [cheonggukjang-jjigae], danie gotowe, w skład którego 
wchodzi przede wszystkim krótko smażona na dużym ogniu 
wołowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi], danie goto-
we, w skład którego wchodzi przede wszystkim pasta sojowa 
i tofu [doenjang-jjigae], danie gotowe, w skład którego wcho-
dzi przede wszystkim kurczak i żeń-szeń [samgyetang], danie 
gotowe, w skład którego wchodzą przede wszystkim fermen-
towane warzywa, wieprzowina i tofu [kimchi-jjigae], danie 
gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko 
smażone na dużym ogniu mięso z kurczaka i pasta ze sfer-
mentowanych ostrych papryczek [dak-galbi], desery jogurto-
we, desery mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, dese-
ry owocowe, desery wykonane z produktów mlecznych, dip 
fasolowy, dipy, dipy na bazie produktów mlecznych, dipy se-
rowe, dolma [faszerowane warzywa], dorady [czerwone lucja-
ny, nieżywe], dorsze [nieżywe], drób, drób gotowany, drób, 
nieżywy, dyniowate [rośliny, konserwowane], dżem imbirowy, 
dżemy, dżemy i marmolady owocowe, dżemy owocowe, dzi-
czyzna, dziczyzna konserwowana, ekstra oliwa z oliwek 

z pierwszego tłoczenia, ekstrakty alg do celów spożywczych, 
ekstrakty do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, eks-
trakty o smaku pieczeni wołowej, ekstrakty warzywne do go-
towania [soki], ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty 
z owoców morza, ekstrakty z pomidorów, ekstrakty z ryb, 
ekstrakty z warzyw do konsumpcji, enzymy mlekowe do ce-
lów spożywczych, falafel, fasola, fasola pieczona w sosie po-
midorowym, fasola przyrządzona w sosie sojowym [kongja-
ban], fasola w puszkach, fasola z chili, fasolka konserwowa, 
fermentowana soja [natto], fermentowane kiełki bambusa, 
ugotowane i konserwowane w soli [menma], fermentowane 
tofu, filety anchois, filety rybne, filety z piersi kurczaka, filety 
z wędzonego śledzia, flaki, foie gras [pasztet sztrasburski], 
fondue serowe, frankfurterki, frittaty, frytki, frytki ziemniacza-
ne, galareta, galareta migdałowa, galaretka z korzenia dziwi-
dła riviera [konnyaku], galaretki, galaretki, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i warzywne, galaretki mięsne, galaretki owo-
cowe, galaretki rybne, galaretki z owoców morza, galaretki 
z warzyw, galarety mięsne, galbi [danie z grillowanego mięsa], 
gęsta, tłusta śmietana (crème fraîche), gładzica, nieżywa, głę-
boko mrożone dania warzywne, głęboko mrożony drób, głę-
boko mrożony kurczak, gnocchi na bazie ziemniaków, golon-
ka, gotowane na parze kotleciki z rozdrobnionej ryby i jam-
sów [hampen], gotowane na parze lub opiekane kotleciki 
z pasty rybnej [kamaboko], gotowane orzechy, gotowane 
owoce, gotowane owoce morza, gotowane ryby, gotowane 
trufle, gotowane ziemniaki, gotowe dania składające się głów-
nie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów 
rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), gotowe 
dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki goto-
wane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, goto-
we posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie 
z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie 
lub głównie z drobiu, gotowe posiłki składające się głównie 
z owoców morza, gotowe posiłki składające się głównie z dzi-
czyzny, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów 
mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, goto-
we posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe posił-
ki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki zawie-
rające [głównie] jajka, gotowe posiłki zawierające [głównie] 
boczek, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, goto-
we produkty z warzyw, gotowy gulasz z curry, groch dzielony, 
groch łuskany, groch żółty dzielony, groszek konserwowy, 
groszek, przetworzony, grzyby gotowe do spożycia, grzyby 
konserwowane, guacamole, guacamole [pasta z awokado], 
gulasz błyskawiczny, gulasz wołowy, gulasze, haggis [potrawa 
z podrobów baranich], haggis (potrawa z siekanych podro-
bów baranich), hamburgery, homary, nieżywe, hot dogi 
w cieście kukurydzianym, hummus, hummus [pasta z ciecie-
rzycy], ignam, ikra jesiotra, ikra jeżowca sfermentowana w soli, 
ikra rybia do celów spożywczych, ikra rybia przetworzona, 
ikra z łososia morskiego do celów spożywczych, ikra z pstrąga 
morskiego do celów spożywczych, imbir kandyzowany, in-
dyk, jabłka duszone, jadalne gniazda ptaków, jadalne kwiaty, 
przetworzone, jadalne nasiona słonecznika, jadalne owady, 
nieżywe, jadalne suszone kwiaty, jadalne wiórki suszonych 
brązowych wodorostów [tororo-kombu], jadalne żaby, nieży-
we, jadalny olej rzepakowy, jądra orzechów włoskich, jagnię-
cina, przetworzona, jagody, konserwowane, jaja, jaja kacze, 
jaja kurze, jaja marynowane, jaja mrożone, jaja po szkocku, jaja 
przepiórcze, jaja przepiórcze w puszce, jaja przetworzone, jaja 
ptasie i produkty z jaj, jaja ślimacze jadalne, jaja suszone, jaja 
w proszku, jaja w stanie płynnym, jajka solone, jeżowce [nie-
żywe], jogurt, jogurt sojowy, jogurt z mleka koziego, jogurty, 
jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogur-
ty o smaku owocowym, jogurty pitne, jogurty smakowe, kała-
marnica [przetworzona], kandyzowane owoce, kandyzowane 
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przekąski owocowe, kapusta kwaszona, kapusta, przetworzo-
na, karasie pospolite, nieżywe, karczochy konserwowe, karp 
[nieżywy], kaszanka, kasztany jadalne smażone z cukrem, ka-
wałeczki bekonu, kawałki kurczaka, kawałki kurczaka do kana-
pek, kawior, kefir [napój mleczny], kiełbasa pepperoni, kiełba-
sa swojska, kiełbaski bratwurst, kiełbaski do hot dogów, kieł-
baski konserwowane, kiełbaski rybne, kiełbaski w cieście, 
kiełbaski wegetariańskie, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kieł-
basy botifarra, kiełbasy wędzone, kimchi z ogórka [oi-sobagi], 
kimchi z pokrojonej w kostkę rzodkwi [kkakdugi], kiszka 
(krwawa -) [kiełbasa], kiszone warzywa [kimchi], kłącza prze-
tworzone, klej rybi spożywczy, klipfisz [solony i suszony dorsz], 
klopsiki drobiowe, knedle ziemniaczane, kokos przetworzony, 
koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompozy-
cje owoców przetworzonych, koncentrat masła, koncentraty 
pomidorowe [purée], koncentraty rosołowe, koncentraty so-
ków warzywnych do konsumpcji, koncentraty zup, konserwa 
z przyrządzonego mięsa w słoiku, konserwowa wieprzowina 
z fasolą, konserwowana głożyna pospolita, konserwowane 
papryczki chilli, konserwowane produkty rybne w słoikach, 
konserwowane ryby, konserwowane warzywa, konserwowa-
ny korzeń dzwonka [doraji], konserwowe owoce morza, kon-
serwy drobiowe, konserwy, marynaty, konserwy mięsne, kon-
serwy rybne, konserwy z owocami, konserwy z wołowiny, 
korniszony, korzenie przetworzone, kostki bulionowe, kostki 
do zup, kotlety rybne, kotlety sojowe, kotlety wieprzowe, 
krab, krab marynowany w sosie sojowym [ganjang-gejang], 
kraby [nieżywe], krakersy głogowe, krakersy rybne, krążki z ce-
buli, krem cytrynowy, krem na bazie masła, krewetki [nieży-
we], krewetki obrane, krewetki różowe [nieżywe], krewetki 
w cieście kokosowym, krojone owoce, krojone warzywa, kro-
kiety, krokiety rybne, krokiety z kurczaka, krokiety z łososia, 
krwawa kiszka, kukurydza cukrowa, przetworzona, kukurydza 
słodka [konserwowana], kurczak, kurczak gotowany, kurczak 
grillowany (yakitori), kurczak liofilizowany, kurczak smażony, 
kurczak teriyaki, kwaśna śmietana, kwaśne mleko, langusty, 
langusty, nieżywe, langusty, raki [nieżywe], liofilizowane mię-
so, liofilizowane tofu w kawałkach [kohri-dofu], liofilizowane 
warzywa, liście gorczycy, przetworzone, listownica (wodorost 
morski) [przetworzony], łój spożywczy, łój wołowy [jadalny], 
łosoś, nieżywy, łosoś [nieżywy], lukrowane (owoce -), małże 
arkowate [nieżywe], małże jadalne o krótkim syfonie [nieży-
we], małże (mięczaki) nieżywe, małże [nieżywe], mandarynki 
[konserwowe], mango, przetworzone, marchewki, margary-
na, marmolada, marmolady owocowe, marynowana kalare-
pa, marynowana ostra papryka, marynowana rzodkiewka, 
marynowana skórka arbuza, marynowane nóżki wieprzowe, 
marynowane papryczki jalapeno, masła orzechowe w prosz-
ku, masła solone, maślanka, masło, masło arachidowe, masło 
czosnkowe, masło do użytku w gotowaniu, masło ghee, ma-
sło kakaowe, masło klarowane, masło kokosowe [olej kokoso-
wy], masło mieszane, masło migdałowe, masło miodowe, 
masło z nasion, masło z orzechów, masło z orzechów nerkow-
ca, masło z ziołami, miąższ owoców, mieczniki, nieżywe, 
miękkie dojrzałe sery, mielone orzechy, mielonki (konserwy), 
mięsa wędzone, mięsne nadzienia do ciast, mięso gotowane, 
mięso gotowane w sosie sojowym [mięso tsukudani], mięso 
gotowe do spożycia, mięso i wędliny, mięso kiełbasiane, mię-
so konserwowane, mięso liofilizowane, mięso mielone [mięso 
siekane], mięso mrożone, mięso pokrojone w plastry, mięso 
solone, mięso świeże, mięso w puszce [konserwy], mięso wę-
dzone, mięso z indyka, mieszanka bombaj (indyjska przeką-
ska), mieszanka olejów [do celów spożywczych], mieszanki 
do sporządzania wywarów rosołowych, mieszanki do zup, 
mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszo-
nych, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owo-
ców i orzechów przetworzonych, mieszanki serowe, mieszan-

ki warzywne, migdały mielone, migdały przetworzone, mig-
dały, przetworzone, migdały spreparowane, mleczne pro-
dukty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko 
kokosowe do celów kulinarnych, mleko kokosowe do stoso-
wania jako napój, mleko kokosowe w proszku, mleko kozie, 
mleko krowie, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów 
kulinarnych, mleko o różnych smakach, mleko odtłuszczone, 
mleko organiczne, mleko owcze, mleko owsiane, mleko ryżo-
we, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko ryżowe [sub-
stytut mleka], mleko sfermentowane, mleko skondensowane, 
mleko sojowe, mleko sojowe [substytut mleka], mleko sojowe 
w proszku, mleko w proszku, mleko w proszku do celów spo-
żywczych, mleko w proszku o różnych smakach, do przyrzą-
dzania napojów, mleko z bakteriami lactobacillus acidophilus, 
mleko z nasion konopi jako substytut mleka, mleko z orzesz-
ków ziemnych do celów kulinarnych, mleko z orzeszków 
ziemnych, mleko zagęszczone, mleko zsiadłe, mortadela, 
mortadela bolońska, mrożona kapusta pekińska, mrożona ku-
kurydza cukrowa, mrożona orlica pospolita (gosari), mrożone 
frytki, mrożone gotowane ryby, mrożone gotowe posiłki skła-
dające się głównie z warzyw, mrożone małże, mrożone owo-
ce, mrożone pakowane przystawki składające się głównie 
z owoców morza, mrożone pędy bambusa, mrożone produk-
ty rybne, mrożone żabie udka, mus z kurczaka, musy na bazie 
mięsa, nabiał i substytuty nabiału, nadzienia na bazie owo-
ców do placków i ciast, nadzienia na bazie owoców do ciast 
typu cobbler, nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], 
nadziewane roladki z kapusty, nadziewane skórki z ziemnia-
ków, nadziewane ziemniaki, napoje mleczne, napoje mleczne 
aromatyzowane, napoje mleczne z dużą zawartością mleka, 
napoje mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne zawiera-
jące owoce, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, 
napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka 
migdałowego, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, na-
poje na bazie mleka orzechowego, napoje na bazie mleka 
zawierające sok owocowy, napoje na bazie mleka zawierające 
kawę, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające mleko, 
napoje sporządzone z mleka, napoje z jogurtu, napoje z pro-
duktów mlecznych, napoje zawierające bakterie kwasu mle-
kowego, nasączone rodzynki, nasiona jadalne, nasiona prze-
tworzone, nasiona, przetworzone, nasiona roślin strączko-
wych w puszce, nasiona słonecznika przetworzone, nerki 
zwierząt [podroby mięsne], niegotowane płaskie kotleciki 
hamburgerowe, nieżywe małże, nieżywe mięczaki, nieżywe 
skorupiaki, nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w pa-
nierce], odsmażana fasola, ogórki korniszone, okonie morskie 
[nieżywe], okonie, nieżywe, olej arachidowy [do celów spo-
żywczych], olej canola, olej chili, olej i tłuszcz kokosowy 
[do celów spożywczych], olej kokosowy, olej kostny [do ce-
lów spożywczych], olej kostny, jadalny, olej kukurydziany, olej 
kukurydziany spożywczy, olej maślany, olej palmowy jadalny, 
olej rzepakowy jadalny, olej sezamowy, olej słonecznikowy 
do celów spożywczych, olej sojowy, olej sojowy do gotowa-
nia, olej sojowy spożywczy, olej wielorybi do spożycia, olej 
z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej 
z orzechów, olej z orzechów ziemnych, olej z otrąb ryżowych 
do celów spożywczych, olej z pestek dyni do celów spożyw-
czych, olej z pestek kamelii do jedzenia, olej z pestek wino-
gron, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, olej 
z siemienia lnianego [jadalny], oleje do gotowania, oleje 
i tłuszcze, oleje i tłuszcze jadalne, oleje jadalne, oleje jadalne 
do polewania artykułów spożywczych, oleje jadalne do użyt-
ku w gotowaniu artykułów spożywczych, oleje jadalne z ryb 
[inne niż tran], oleje roślinne do celów spożywczych, oleje 
smakowe, oleje spożywcze, oleje utwardzane [uwodorniony 
olej do celów spożywczych], oleje utwardzone do celów spo-
żywczych, oleje uwodornione do celów spożywczych, oleje 
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z przyprawami, oleje zwierzęce do celów spożywczych, oliwa 
z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki, goto-
wane, oliwki konserwowane, oliwki konserwowe, oliwki na-
dziewane, oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki na-
dziewane czerwoną papryką i migdałami, oliwki nadziewane 
migdałami, oliwki nadziewane pesto w oleju słoneczniko-
wym, oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, 
oliwki [przetworzone], oliwki, suszone, oliwy na bazie trufli, 
omlety, omułki jadalne [nieżywe], opiekane kotleciki z pasty 
rybnej w kształcie rurek [chikuwa], opiekane płaty alg (yaki-
-nori), opiekane wodorosty, orzechy aromatyzowane, orze-
chy blanszowane, orzechy jadalne, orzechy kandyzowane, 
orzechy konserwowane, orzechy laskowe, przetworzone, 
orzechy łuskane, orzechy prażone, orzechy preparowane, 
orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, orzechy solo-
ne, orzechy suszone, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne 
konserwowe, orzechy ziemne przetworzone, orzeszki arachi-
dowe preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, 
orzeszki piniowe, przetworzone, orzeszki ziemne w polewie 
miodowej, ośmiornice [nieżywe], ostre zielone papryczki, 
przetworzone, ostrygi, nieżywe, ostrygi [nieżywe, spożyw-
cze], owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce 
gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane 
w alkoholu, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, 
owoce konserwowane w słoikach, owoce lukrowane, owoce 
marynowane, owoce morza konserwowane, owoce morza 
[nieżywe], owoce morza ugotowane w sosie sojowym [tsuku-
dani], owoce przetworzone, owoce w plasterkach, konserwo-
we, owoce w polewie cukrowej na patyku, owoce w pusz-
kach, owocowe nadzienia do ciast, paczkowane mięso, pa-
luszki rybne, paluszki serowe, paluszki z mozzarelli, paluszki 
z twarożku sojowego, panierowane i smażone papryczki jala-
peno, papaja, przetworzona, papryka marynowana, papryka, 
przetworzona, parzona zupa z jajek, pasta arachidowa, pasta 
cytrynowa, pasta czosnkowa, pasta krewetkowa, pasta rybna, 
pasta z anchois, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z gu-
awy, pasta z ikry kraba, pasta z karczochów, pasta z nasion 
lotosu, pasta z oberżyny, pasta z oliwek, pasta z orzechów la-
skowych, pasta z owoców, pasta z owoców morza, pasta 
z owoców tłoczonych, pastrami, pasty do kromek zawierające 
tłuszcz, pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawarto-
ścią tłuszczu, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty 
do smarowania składające się głównie z owoców, pasty 
do smarowania składające się głównie z jajek, pasty do smaro-
wania składające się z orzechów laskowych, pasty do zup, pa-
sty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasty mleczne do sma-
rowania, pasty na bazie czosnku do smarowania, pasty na ba-
zie orzechów, pasty przyrządzone z orzechów, pasty rybne, 
pasty rybne i z owoców morza, pasty spożywcze wytworzo-
ne z mięsa, pasty warzywne, pasty z owoców morza, pasty 
z ryb wędzonych, pasty z trufli, pasty z wątróbki, pasztet wa-
rzywny, pasztet z gęsich wątróbek, pasztet z wątróbki, paszte-
ty, pęcherze pławne, peklowana wołowina w puszce, pestki 
plantanów, przetworzone, pestki słonecznika przetworzone, 
pieczeń wołowa, pieczone kaczki, pieczone kasztany, pieczo-
ny kurczak, pierożki na bazie ziemniaków, pigwy, przetworzo-
ne, pikantne pikle, pikantny rosół wołowy [yukgaejang], pikle, 
pikle mieszane, placki smażone, placki ziemniaczane, płatki 
jabłkowe, płatki kokosowe, płatki suszonej ryby [kezuri-bushi], 
płatki tuńczyka bonito gotowane, wędzone i następnie su-
szone [katsuo-bushi], płatki z brzoskwini, płatki z kiwi, płatki 
ziemniaczane, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), podroby, 
pokrojone owoce, pokrojone sałatki warzywne, pokrojone 
warzywa, polewy orzechowe, pomarańcze, przetworzone, 
pomidory konserwowane, pomidory konserwowe, pomidory 
obrane ze skóry, pomidory, przetworzone, posiłki chłodzone 
przygotowane z ryb, posiłki gotowane składające się głównie 

z ryb, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, po-
trawy mięsne gotowane, potrawy rybne, potrawy z ryb 
do spożycia przez ludzi, powlekane orzeszki ziemne, praso-
wane solone kaczki, prażone orzechy ziemne, preparowane 
orzechy nerkowca, preparowane orzechy pistacjowe, prepa-
rowane orzechy torreja, preparowane orzechy włoskie, prepa-
rowane orzeszki piniowe, preparowane papryki, produkty 
do smarowania na bazie trufli (kremy z trufli), produkty mię-
sne mrożone, produkty mięsne w formie burgerów, produkty 
serowarskie, produkty z indyka, produkty z jagnięciny, pro-
dukty z owoców morza, produkty z przetworzonej ryby 
do spożycia dla ludzi, produkty z suszonych owoców, proszek 
kokosowy, proszki owocowe, proszki warzywne, przecier jabł-
kowy, przecier pomidorowy, przeciery owocowe, przeciery 
rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie kokosu, prze-
kąski na bazie mięsa, przekąski na bazie mleka, przekąski 
na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski 
na bazie soi, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski 
na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie 
warzyw strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, prze-
kąski z jadalnych wodorostów, przekąski z owoców, przekąski 
ze skórek wieprzowych, przekąski ziemniaczane, przetwory 
do zup jarzynowych, przetwory owocowe [dżemy], przetwo-
ry twarożkowe, przetworzona kapusta brukselska, przetwo-
rzona spirulina, przetworzona trawa cytrynowa, przetworzo-
ne awokado, przetworzone brzoskwinie, przetworzone bura-
ki, przetworzone cebule, przetworzone cebulki dymki, prze-
tworzone jabłka, przetworzone karczochy, przetworzone 
kiełki fasoli, przetworzone kwiaty jadalne w formie kandyzo-
wanej, przetworzone liście winogron, przetworzone maczuż-
niki jadalne, przetworzone morele, przetworzone nasiona 
dyni, przetworzone oliwki konserwowe, przetworzone orze-
chy arekowe, przetworzone owady i larwy, przetworzone 
owoce liczi, przetworzone owoce morza, przetworzone owo-
ce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączko-
wych), przetworzone poczwarki pszczół do spożycia przez 
ludzi, przetworzone produkty mięsne, przetworzone purée 
z oliwek, przetworzone słodkie ziemniaki, przetworzone sza-
lotki [wykorzystywane jako warzywo, a nie jako przyprawa], 
przetworzone wodorosty spożywcze, przetworzone ziarna 
arbuza, przetworzony kaktus do spożycia, przetworzony ser, 
przygotowane ślimaki, przyprawione wodorosty jadalne [ja-
ban-gim], przyprawy smakowe (pikle), przyrządzone mięso 
konserwowe w puszce, przystawki gotowe do spożycia, skła-
dające się przede wszystkim z owoców morza, przystawki 
mrożone składające się głównie z kurczaka, przystawki mro-
żone składające się głównie z owoców morza, przystawki 
na bazie warzyw, pstrągi, nieżywe, puddingi na bazie mleka, 
pulpety, pulpety rybne, pulpety [żywność], purée z grzybów, 
purée z oliwek, purée z warzyw, purée ziemniaczane, purée 
ziemniaczane w proszku, pyłki kwiatowe jako żywność, qu-
enelle (pulpety), quenelle [pulpety mięsne], quenelle [pulpe-
ty rybne], rabarbar w syropie, ragout, raki, nieżywe, riażenka 
[prażone zsiadłe mleko], rodzynki, rodzynki korynckie, rośliny 
strączkowe przetworzone, rosół na bazie kości wołowych [se-
olleongtang], rosół [zupa], rosti [placki ziemniaczane z grubo 
startych ziemniaków], rousong, rozdrobnione ziarna sezamu, 
ryba ugotowana i suszona, ryba z frytkami, ryby, ryby aju [nie-
żywe], ryby konserwowane, ryby marynowane, ryby mrożo-
ne, ryby, owoce morza i mięczaki, ryby prażmowate, nieżywe, 
ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby w oliwie 
z oliwek, ryby w puszkach, ryby wędzone, salami, sałatka ce-
zar, sałatka z ikrą ryb cefalowatych, sałatka z kurczaka, sałatka 
ziemniaczana, sałatki drobiowe, sałatki gotowe, sałatki na ba-
zie ziemniaków, sałatki owocowe, sałatki podawane na przy-
stawkę, sałatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych, salce-
son, sardynki, nieżywe, sardynki [nieżywe], sashimi, schab 
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wieprzowy, schłodzone desery mleczne, ser cheddar, ser 
francuski cancoillotte, ser miękki, ser mieszany, ser o niskiej 
zawartości tłuszczu, ser owczy, ser pleśniowy, ser śmietanko-
wy, ser twardy, ser twarogowy, ser typu twarogowego, ser 
w postaci dipów, ser w proszku, ser wędzony, ser z mleka ko-
ziego, ser z przyprawami, ser z ziołami, serce palmy, przetwo-
rzone, serek mascarpone, serwatka, sery dojrzewające, sery 
świeże niedojrzewające, sery topione, sery z truflami, sfer-
mentowane owoce, siekana wołowina peklowana, skóra 
z tofu, skórki bekonowe, skórki owocowe, skórki owocowe 
[suszone purée owocowe], skorupiaki, nieżywe, skwarki, 
skwarki wieprzowe w formie prażynek, skyr, śledzie [nieżywe], 
śledzie, nieżywe, ślimaki, ślimaki do spożycia przez ludzi, śli-
maki gotowane, ślimaki konserwowe, ślimaki morskie [nieży-
we], śliwki konserwowe, śliwki suszone, słodkie nadzienia 
z owoców, smalec, smażone kawałki tofu [abura-age], smażo-
ne mięso, smażone placuszki twarogowe, smażone plantany, 
smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), śmietana, śmietana 
kremówka do ubijania, śmietana na bazie warzyw, śmietana 
[produkty mleczarskie], śmietana tłusta, śmietana w proszku 
[produkty mleczne], śmietanka do kawy w proszku soczewi-
ca, soczewica konserwowana, soczewica suszona, soja kon-
serwowa do użytku spożywczego, soja konserwowana spo-
żywcza, soja [przetworzona], soja, przetworzona, sok cytry-
nowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, 
sok z małży, sok z trufli, soki owocowe do gotowania, soki ro-
ślinne do gotowania, solone i fermentowane owoce morza 
[jeotgal], solone orzechy nerkowca, sos żurawinowy [kom-
pot], spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, 
spożywczy olej sezamowy, starte ziemniaki w panierce, starty 
ser, steki z mięsa, steki z ryb, strzykwy nieżywe, stuletnie jaja, 
substytuty drobiu, substytuty jaj, substytuty kwaśnej śmieta-
ny, substytuty margaryny, substytuty masła, substytuty mię-
sa, substytuty mięsa na bazie warzyw, substytuty mleka, sub-
stytuty serów, suche nasiona roślin strączkowych, sułtanki, 
surowe kiełbasy, surówka z szatkowanej białej kapusty, mar-
chwi i majonezu (coleslaw), suszona fasola, suszona galaretka 
agarowa w kawałkach [kanten], suszona ikra śledzia, suszona 
kapusta chińska, suszona kiełbasa, suszona papaja, suszona 
rzepa, suszona serwatka, suszona soja, suszona wołowina 
w paskach, suszona żurawina, suszone daktyle, suszone duże 
krewetki, suszone figi, suszone grzyby jadalne, suszone grzy-
by shiitake, suszone jadalne algi, suszone jadalne pąki liliowca, 
suszone jadalne uszaki gęstowłose, suszone jadalne wodoro-
sty, suszone kalmary, suszone liczi, suszone longan, suszone 
mango, suszone mięso, suszone mięso małży, suszone mięso 
okładniczek, suszone mięso rybie, suszone mięso trąbika, su-
szone orzechy, suszone orzechy kokosowe, suszone owoce, 
suszone owoce morza, suszone pędy bambusa, suszone per-
symony [got-gam], suszone truskawki, suszone wodorosty 
spożywcze [hoshi-wakame], suszony ananas, suszony durian, 
suszony jadalne trzęsaki morszczynowate, świaży biały ser, 
świeży drób, szaszłyki, szparagi, przetworzone, szpik kostny 
zwierzęcy jadalny, szpinak, gotowany, szpinak konserwowy, 
szpinak, mrożony, szpinak [przetworzony], sztuczna ikra rybia, 
sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecznych], szyn-
ka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], tahini [pasta 
z ziarna sezamowego], tapenady (pasty z oliwek, kaparów 
i oliwy), tempeh, tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa [knoc-
kwurst], tłuszcz wielorybi do żywności, tłuszcz wołowy, tłusz-
cze do gotowania, tłuszcze jadalne, tłuszcze kukurydziane, 
tłuszcze roślinne do celów spożywczych, tłuszcze roślinne 
do gotowania, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, 
tofu, tofu z soi, tołpygi białe, nieżywe, trufle konserwowane, 
trufle suszone [grzyby jadalne], truskawki konserwowane, 
tuńczyk [konserwowany], tuńczyk, nieżywy, tuńczyk [nieży-
wy], tuńczyk w oleju, twaróg, tzatziki, uchowce [nieżywe], 

uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, warzywa gotowa-
ne, warzywa grillowane, warzywa kapustne, przetworzone, 
warzywa konserwowane, warzywa konserwowane [w oleju], 
warzywa liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa ma-
rynowane w sosie sojowym, warzywa mrożone, warzywa 
obrane ze skórki, warzywa preparowane, warzywa przetwo-
rzone, warzywa solone, warzywa strączkowe przetworzone, 
warzywa suszone, warzywa w plasterkach, konserwowe, wa-
rzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywne pasty 
do smarowania, wątroba, wędliny, wędzony łosoś, węgorze, 
nieżywe, wełna mięsna, white pudding [rodzaj kaszanki bez 
krwi], wieloryby [nieżywe], wieprzowina, wieprzowina kon-
serwowa, wieprzowina konserwowana, wiórki kokosowe, wi-
śnie koktajlowe, woda kokosowa [napój], wodorosty jadalne, 
wodorosty jadalne, konserwowane, wołowina, wołowina go-
towa do spożycia, wołowina pokrojona w plastry i przypra-
wiona, pieczona na grillu [bulgogi], wołowina w plastrach, 
wstępnie ugotowana zupa, wstępnie ugotowana zupa miso, 
wyroby z masła, wysuszone płatki wodorostów jadalnych 
do posypywania ryżu w gorącej wodzie [ochazuke-nori], wy-
war, bulion, wywar rybny, wywar z kurczaka, wywar z warzyw, 
yakitori, zabielacz do kawy, zabielacze do kawy zawierające 
przede wszystkim produkty mleczne, zabielacze do napojów, 
zabielacze mleczne do napojów, zabielacze niezawierające 
produktów mlecznych, zagęszczone sosy pomidorowe, za-
konserwowane i spłaszczone pomarańcze, zapakowane ze-
stawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, 
zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dzi-
czyzny, zapiekanka mięsno-ziemniaczana (shepherd’s pie), 
zapiekanka z bakłażanów, zapiekanki [żywność], żelatyna, zie-
lony rozpołowiony groszek, ziemniaki, konserwowane, ziem-
niaki, przetworzone, ziemniaki smażone w cieście, żółtka jajek, 
żółwie o miękkich skorupach [nieżywe], zsiadłe mleko, zupa 
gumbo, zupa miso, zupa z kulkami z macy, zupy, zupy bisque, 
zupy błyskawiczne, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, zupy 
(składniki do sporządzania -), zupy w proszku, zupy w pusz-
kach, zupy z makaronem, żywność chłodzona składająca się 
głównie z ryb, żywność przygotowywana z ryb, 30 achar pa-
chranga [azjatyckie pikle owocowe], ananasy w cieście, an-
gielskie muffiny, artykuły spożywcze ze słodzika do słodzenia 
deserów, artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły żywnościowe 
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], azjatycka 
herbata morelowa [maesilcha], babeczki, babeczki (ciasto) 
płaskie, babki nasycane syropem, z aromatem rumowym [sa-
varin], babki pandoro, babki panettone, bagietki, bagietki 
z nadzieniem, bajgle, banany w cieście, baozi (nadziewane 
kluski gotowane na parze), batoniki, batoniki cukiernicze, ba-
toniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki 
musli, batoniki na bazie ,pszenicy, batoniki nugatowe w pole-
wie czekoladowej, batoniki owsiane, batoniki z nadzieniem 
czekoladowym, batoniki z polewą czekoladową, batoniki za-
wierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców 
[wyroby cukiernicze], batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w po-
staci galaretki [yohkan], batony czekoladowe, batony gotowe 
do spożycia na bazie czekolady, batony lodowe, batony 
na bazie granoli, batony spożywcze na bazie zbóż, batony 
z orzechów w karmelu, batony zbożowe, batony zbożowe 
i energetyczne, bezy, biała herbata, bibimbap [ryż z warzywa-
mi i wołowiną], biszkopty, biszkopty parzone (fagao), bloki 
lodu, brązowy cukier, brioszki (drożdżowe bułeczki), brownie 
[ciastka czekoladowe], budyń ryżowy, budyń w proszku, bu-
dynie deserowe, budynie deserowe w proszku, bułeczki 
chrupkie, bułeczki gotowane na parze nadziewane mięsem 
mielonym (niku-manjuh), bułeczki na bazie mąki kukurydzia-
nej (almojábana)), bułeczki słodkie, bułeczki z dżemem, bu-
łeczki z dżemem fasolowym, bułeczki z kremem, bułeczki 
z owocami, bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, buł-
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ka maślana [brioszka] z dżemem, bułka tarta, bułki, bułki chru-
piące, bułki nadziewane, bułki z bekonem, bułki z cynamo-
nem, bułki z nadzieniem, burrito, calzone [rodzaj pizzy 
w kształcie pieroga], cannelloni, cantucci [biszkopty z prato], 
cappuccino, chalupa [meksykańskie placuszki], chałwa, che-
eseburgery, chimichanga [rodzaj burrito], chińska herbata 
z kolcowoju [gugijacha], chiński makaron ryżowy (bifun, nie-
gotowany), chińskie ciasteczka księżycowe, chińskie danie lo 
mein [makaron], chińskie pierożki gotowane na parze (shu-
mai), chińskie pierożki jiaozi [pierogi], chińskie pierożki nadzie-
wane (gyoza, gotowane), chipsy kukurydziane, chipsy kukury-
dziane o smaku wodorostów, chipsy kukurydziane o smaku 
warzyw, chipsy [produkty zbożowe], chipsy ryżowe, chipsy 
taco, chipsy tortilla, chipsy zbożowe, chleb, chleb bezdroż-
dżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosnkowy, 
chleb i bułki, chleb na parze, chleb na wpół upieczony, chleb 
naan (chleb indyjski), chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita, 
chleb pitta, chleb razowy, chleb słodowy, chleb słodowy 
z owocami, chleb sodowy, chleb w kształcie placków, chleb 
wielozbożowy, chleb wstępnie upieczony, chleb z przypra-
wami, chleb z rodzynkami, chleb z ziarnami soi, chleb ze słod-
ką czerwoną fasolą, chleb żytni, chow-chow [marynaty], 
chow-chow [przyprawa], chow mein [chiński smażony maka-
ron], chow mein [dania na bazie makaronu], chrupiące ciastka 
z kremem (profiterole), chrupiące pieczywo, chrupki kukury-
dziane, chrupki kukurydziane o smaku sera, chrupki ryżowe, 
chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), chrupki serowe, 
chrupki serowe [przekąski], chrupki serowe w kształcie kulek 
[przekąski], chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożo-
we, chrzan [sos przyprawowy], churros [hiszpańskie pączki], 
chutney [ostry, gęsty sos], ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta 
czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, ciasta 
drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciasta drożdżowe z na-
dzieniem z warzyw, ciasta drożdżowe z nadzieniem z mięsa, 
ciasta gotowe do pieczenia, ciasta lodowe, ciasta mrożone, 
ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasta 
na bazie pomarańczy, ciasta [słodkie lub słone], ciasta słodo-
we, ciasta w polewie czekoladowej, ciasta z bakaliami, ciasta 
z cukierkami, ciasta z dyni, ciasta z kremem, ciasta z kremem 
[cream pie], ciasta z melasą, ciasta zawierające mięso, cia-
steczka, ciasteczka cebulowe, ciasteczka maślane, ciasteczka 
ryżowe, ciasteczka solone, ciasteczka w proszku, ciasteczka 
z pianką w czekoladzie zawierające toffi, ciasteczka z wróżbą, 
ciastka, ciastka (ciasto na -), ciastka czekoladowe, ciastka her-
baciane, ciastka migdałowe, ciastka na bazie drożdży piw-
nych, ciastka owsiane, ciastka owsiane spożywcze, ciastka ry-
żowe [senbei], ciastka serowe, ciastka w polewie o smaku 
czekoladowym, ciastka z prosa, ciastka z prosa wiązanego 
cukrem lub z ryżu prażonego (okoshi), ciastka z ryżu prasowa-
nego (mochi), ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasto 
biszkoptowe, ciasto do pieczenia ciastek, ciasto do pieczenia, 
gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowy-
wania, ciasto do robienia naleśników, ciasto do wypieku em-
panadas, ciasto filo, ciasto francuskie, ciasto kruche, ciasto 
kruche z szynką, ciasto makaronowe nadziewane, ciasto 
[masa do pieczenia], ciasto migdałowe, ciasto na bazie jaj, cia-
sto na biszkopty, ciasto na brownie, ciasto na chleb, ciasto 
na ciastka, ciasto na ciastka (kruche), ciasto na japońskie pie-
rożki gyoza, ciasto na pizzę, ciasto na słodkie wypieki, ciasto 
na wafle, ciasto na wypieki, ciasto naleśnikowe, ciasto o prze-
dłużonej trwałości, ciasto ryżowe wypełnione dżemem z fa-
soli (monaka), ciasto śliwkowe, ciasto śniadaniowe, ciasto 
w proszku, ciasto z przyprawionymi owocami, cienkie ciasto 
bazowe do tart, cienkie kawałki ciasta do przyrządzania tortil-
li, cienkie kruche naleśniki (papad), cienkie kruche placki 
z przyprawami [papad], cienkie kruche placki z przyprawami 
[poppadom], cienkie naleśniki (popadoms), cienkie paluszki 

chlebowe, cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone 
ziarna kawy, crème brûlées [przypalony krem], crème caramel 
[karmelowy deser], croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], 
cukier, cukier gronowy, cukier inny niż do celów leczniczych, 
cukier inwertowany, cukier inwertowany [sztuczny miód], cu-
kier kandyzowany do celów spożywczych, cukier karmelizo-
wany, cukier krystaliczny [nie jako wyrób cukierniczy], cukier, 
miód, melasa, cukier owocowy, cukier palmowy, cukier płyn-
ny, cukier puder, cukier surowy, cukier turbinado, cukier 
w kostkach, cukierek odświeżający oddech [słodycze], inny 
niż do celów farmaceutycznych, cukierki, cukierki, batony 
i guma do żucia, cukierki bez cukru, cukierki ciągutki, cukierki 
czekoladowe, cukierki do żucia, cukierki do żucia na bazie że-
latyny, cukierki inne niż do celów medycznych, cukierki mię-
towe, cukierki miętowe bezcukrowe, cukierki miętowe [inne 
niż do celów leczniczych], cukierki miętowe (nielecznicze -), 
cukierki na bazie skrobi [ame], cukierki (nielecznicze -), cukierki 
(nielecznicze -) z alkoholem, cukierki wykonane ręcznie, cu-
kierki z kakao, cukierki z karmelem, cukierki z mięty pieprzo-
wej, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, 
produkty pszczele, curry [przyprawa], curry sproszkowana 
[przyprawa], curry w proszku, cykoria do stosowania jako sub-
stytut kawy, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wyko-
rzystania jako substytuty kawy, cykoria [substytut kawy], cy-
namon, cynamon [przyprawa], cynamon sproszkowany 
[przyprawa], czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada 
do wyrobów cukierniczych i chleba, czekolada mleczna, cze-
kolada mleczna w tabliczkach, czekolada na polewy lub po-
sypki, czekolada nielecznicza, czekolada pitna, czekolada 
w proszku, czekolada z alkoholem, czekolada z bąbelkami, 
czekolada z japońskim chrzanem, czekoladki, czekoladki mię-
towe [inne niż do celów leczniczych], czekoladki umieszczo-
ne w kalendarzu adwentowym, czekoladki w kształcie koni-
ków morskich, czekoladki w kształcie muszelek, czekoladki 
w kształcie pralinek, czekoladki wykonane z cukru, czekoladki 
z likierem, czekoladki z nadzieniem, czekoladki z nadzieniem 
o smaku miętowym, czekoladki z nadzieniem piankowym, 
czekoladowa kawa, czekoladowe dodatki smakowe, czekola-
dowe fondue, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie 
produktów mlecznych lub warzyw, czekoladowe ozdoby 
do ciast, czekoladowe wafle karmelowe, czekoladowe wyro-
by cukiernicze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze 
zawierające praliny, czerwona papryka w proszku [gochutga-
ru], czipsy na bazie mąki, czipsy na bazie zbóż, czipsy wonton, 
czosnek mielony, czosnek mielony [przyprawa], czosnek prze-
tworzony do stosowania jako przyprawa, czosnek w proszku, 
dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, 
dania gotowe zawierające makaron, dania liofilizowane, któ-
rych głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest ryż, dania na bazie ryzu, 
dashi-tsuyu [japoński bulion rybny], deser puddingowy 
na bazie ryżu, desery lodowe, desery z muesli, desery z war-
stwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], destylaty dy-
mowe z drewna, służące do nadawania żywności smaku, 
dmuchane kuleczki serowe [przekąski kukurydziane] dodatki 
smakowe do masła, dodatki smakowe do napojów, inne niż 
olejki eteryczne, dodatki smakowe do zup, dodatki smakowe 
do zup [inne niż oleje eteryczne], dodatki smakowe i przypra-
wy, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, do-
datki smakowe z mięsa, dodatki smakowe z ryb, dodatki sma-
kowe z warzyw [inne niż olejki eteryczne], drażetki [nieme-
dyczne wyroby cukiernicze], drób w cieście, drobiny kajmako-
we, dropsy owocowe [słodycze], dropsy owocowe [wyroby 
cukiernicze], drożdże, drożdże i zaczyny, drożdże instant, droż-
dże stosowane jako składnik spożywczy, drożdże w proszku, 
drożdżowe bułeczki, dulce de leche [kajmak], duński chleb, 
duńskie bułki, duńskie ciastka maślane, duże miękkie bułki, 
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dżem ze słodkiej fasoli pokryty miękką słodzoną skorupką 
na bazie fasoli [nerikiri], dziczyzna w cieście, dzięgiel [angeli-
ka], dziki ryż [gotowy], eklerki, ekstrakty przypraw, ekstrakty 
stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], 
ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, eks-
trakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, eks-
trakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spo-
żywczych, ekstrakty z kawy, ekstrakty z kawy do stosowania 
jako aromaty do napojów, ekstrakty z kawy do stosowania 
jako aromaty do artykułów żywnościowych, empanada (na-
dziewany pieróg), enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem 
i przyprawiona ostrą papryką), esencja kawowa, esencje cze-
koladowe do przyrządzania napojów, esencje do artykułów 
żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, 
esencje do gotowania, esencje do użytku w gotowaniu [inne 
niż olejki eteryczne], esencje do użytku w przygotowaniu 
żywności [inne niż olejki eteryczne], esencje do żywności 
(z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), esen-
cje herbaciane, esencje herbaciane (nie do celów medycz-
nych), esencje kawowe, esencje spożywcze [inne niż olejki 
eteryczne], espresso, fajitas (grillowane mięso podawane 
na pszennej lub kukurydzianej tortilli), fasola w syropie cukro-
wym (ama-natto), fermentowana pasta z ostrej papryki [go-
chujang], fermentujący słód ryżowy [koji], galareta gryczana 
(memilmuk), gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie 
z ryżu], gnocchi na bazie mąki, gofry, gofry czekoladowe, go-
fry z polewą czekoladową, gorąca czekolada, gorąca kiełba-
ska i keczup w rozciętych bułkach, gotowa kawa i napoje 
na bazie kawy, gotowa solona żywność przyrządzona z mąki 
ziemniaczanej, gotowane na parze ciastka w stylu japońskim 
(mushi-gashi), gotowane wyroby cukiernicze, gotowane ziar-
na pełnego zboża, gotowe babeczki vol-au-vent z ciasta fran-
cuskiego, gotowe ciasto na placki, gotowe dania z makaronu, 
gotowe dania z ryżu, gotowe desery [na bazie czekolady], 
gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyroby 
piekarnicze], gotowe do spożycia puddingi, gotowe do spo-
życia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez 
wyciskanie, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, gotowe 
mieszanki do pieczenia, gotowe napoje kawowe, gotowe piz-
ze, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy na bazie 
makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy 
zawierające [głównie] makaron, gotowe potrawy zawierające 
[głównie] ryż, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, 
gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, gotowe spody 
do ciast, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z do-
datkiem mięsa, ryby lub warzyw, gotowy ryż, gotowy ryż 
mrożony z przyprawami i warzywami, goździki mielone 
[przyprawa], goździki [przyprawa], grube paluszki chlebowe, 
gryka, przetworzona, grzanki, grzanki [sucharki], guma balo-
nowa, guma do żucia, guma do żucia bez cukru, guma do żu-
cia dentystyczna [inna niż lecznicza], guma do żucia, 
nie do celów medycznych, guma do żucia odświeżająca od-
dech, gumy owocowe [inne niż do celów medycznych], ham-
burgery gotowane i w bułkach, hamburgery w bułkach, her-
bata, herbata bez teiny słodzona słodzikami, herbata bezte-
inowa, herbata chai, herbata chryzantemowa (gukhwacha), 
herbata cytrusowa z owocu yuzu, herbata czarna, herbata 
czarna [herbata angielska], herbata Darjeeling [indyjska czar-
na herbata z prowincji Darjeeling], herbata do zaparzania, 
herbata earl grey, herbata imbirowa, herbata jaśminowa, her-
bata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, herbata jaśmi-
nowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, herbata 
lapsang souchong, herbata lipowa, herbata mrożona, herba-
ta mrożona (nie do celów medycznych), herbata nienaturalna, 
herbata o smaku jabłka [inna niż do celów leczniczych], her-
bata o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczni-
czych], herbata oolong, herbata oolong [herbata chińska], 

herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], herbata 
paczkowana [inna niż do celów leczniczych], herbata rooibos, 
herbata rozpuszczalna, herbata rozpuszczalna [inna niż do ce-
lów leczniczych], herbata sypka (nielecznicza -), herbata szał-
wiowa, herbata w torebkach, herbata w torebkach (nieleczni-
cza), herbata z białego lotosu (baengnyeoncha), herbata 
z czerwonego żeń-szenia, herbata z eleuterokoku [ogapicha], 
herbata z korzenia łopianu (wooungcha), herbata z kwiatu 
lipy, herbata z liści jęczmienia, herbata z prażonego jęczmie-
nia [mugi-cha], herbata z rozmarynu, herbata z żeń-szenia, 
herbata z żeń-szenia [insamcha], herbata ze słonych sproszko-
wanych wodorostów (kombu-cha), herbata zielona, herbatni-
ki, herbatniki czekoladowe, herbatniki do aperitifu, herbatniki 
do sera, herbatniki o smaku owocowym, herbatniki oblane 
czekoladą, herbatniki owsiane spożywcze, herbatniki petit-
-beurre, herbatniki [słodkie lub słone], herbatniki słodowe, 
herbatniki słodowe do spożycia przez ludzi, herbatniki w po-
lewie czekoladowej, herbatniki w połowie oblane polewą 
czekoladową, herbatniki z cebulą lub serem, herbatniki z po-
lewą lukrową, herbatniki zawierające owoce, herbatniki za-
wierające składniki o smaku czekoladowym, herbatniki zbo-
żowe do spożycia przez ludzi, herbaty, herbaty aromatyzowa-
ne [inne niż do celów leczniczych], herbaty (nielecznicze) za-
wierające cytrynę, herbaty o smaku cytryny (nielecznicze), 
herbaty o smaku owocowym [inne niż lecznicze], herbaty 
owocowe, herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, 
herbaty ziołowe [napary], holenderski piernik imbirowy (taai 
taai), hot dogi będące gotowanymi kiełbaskami w bułkach, 
hot dogi (gotowe), hot dogi [kiełbaski w bułkach], imbir kon-
serwowany, imbir marynowany [przyprawa], imbir [przypra-
wa], imbir [przyprawa w proszku], jabłka w cieście, jabłka 
w słodkiej polewie, jadalne lody owocowe, jadalne rzeźby lo-
dowe, jadalne wafle, jadalny papier ryżowy, jadalny szafran, 
jajka czekoladowe, japońska mąka arrarutowa (kudzu-ko, 
do żywności), japońska zielona herbata, japońskie biszkopty 
(kasutera), jęczmień do spożycia przez ludzi, jęczmień 
do użytku jako substytut kawy, jęczmień gnieciony, jęczmień 
łuskany, jęczmień zaprawiany słodem do spożycia przez ludzi, 
jęczmień zmielony, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożo-
ny [lody spożywcze], jogurt mrożony (mrożone wyroby cu-
kiernicze), kakao, kakao do sporządzania napojów, kakao [pa-
lone, w proszku, granulowane lub w napojach],kakao w prosz-
ku, kakaowe napoje, kanapki, kanapki tostowe opiekane, ka-
napki z filetem z ryby, kanapki z frankfurterkami, kanapki 
z hamburgerem, kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem, 
kanapki z parówką [hot dog], kanapki z rybą, kanapki zawiera-
jące kurczaka, kanapki zawierające mieloną wołowinę, kanap-
ki zawierające sałatę, kandyzowany popcorn, kapary, kapsułki 
z herbatą, kapsułki z kawą, karmel, karmelki [cukierki], karmelki 
miękkie, karmelki twarde lukrowane, karmelki twarde [słody-
cze], karmelki z nadzieniem, kasza gryczana, kasza kukury-
dziana, kasza manna, kasza manna [mąka spożywcza], kasza 
perłowa, kasza perłowa [przetworzona], kasza z ziarna pszen-
nego, kasze, kasze spożywcze, kaszka ryżowa, kawa, kawa aro-
matyzowana, kawa bezkofeinowa, kawa, herbata, kakao i na-
miastki tych towarów, kawa liofilizowana, kawa mielona, kawa 
nienaturalna, kawa niepalona, kawa [palona, w proszku, gra-
nulowana lub w napojach], kawa rozpuszczalna, kawa słodo-
wa, kawa w formie mielonej, kawa w formie parzonej, kawa 
w postaci całych ziaren, kawałeczki czekolady do deserów, 
kawałki ciast, keczup, keczup [sos], keczup [sos pomidorowy], 
ketchup, kiełki pszenicy, kiełki pszenicy, inne niż stosowane 
jako suplement diety, kiełki pszeniczne do celów spożyw-
czych dla ludzi, kit pszczeli, kleik ryżowo-dyniowy [hobak-juk], 
kleik spożywczy na bazie mleka, kleiste ucierane ciasto ryżo-
we powlekane fasolą w proszku [injeolmi], klejące się cia-
steczka ryżowe (chapsalttock), kluski gnocchi, kmin rzymski 
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w proszku, knedle, kombucha, koncentrat mąki do żywności, 
koncentraty do chleba, koncentraty kawy, koncentraty wa-
rzywne stosowane jako przyprawy, konserwanty do żywno-
ści dla zwierząt [sól], konserwowane ziarna pełnego zboża, 
koperty (z ciasta) na pierożki chińskie z nadzieniem pikant-
nym won ton, koreański sos sojowy [ganjang], koreańskie tra-
dycyjne cukierki i ciastka [hankwa], koreańskie tradycyjne pra-
sowane słodycze [dasik], koreczki, kanapeczki, kostki lodu, 
krakersy, krakersy jadalne, krakersy krewetkowe, krakersy na-
dziewane serem, krakersy o smaku mięsnym, krakersy o sma-
ku owocowym, krakersy o smaku przypraw, krakersy o smaku 
sera, krakersy o smaku warzyw, krakersy o smaku ziołowym, 
krakersy ryżowe, krakersy solone, krakersy z mąki grahama, 
krakersy z preparatów zbożowych, krem budyniowy w prosz-
ku, krem jajeczny custard, kremy bawarskie, kremy budynio-
we custard [pieczone desery], kremy czekoladowe, kremy 
czekoladowe do smarowania, kremy na bazie kakao w posta-
ci past do smarowania, krokiety po chińsku, krótko smażony 
makaron z warzywami [japchae], krówka (cukierek), krówki 
czekoladowe, kruche ciastka (herbatniki), kruche ciastka ma-
ślane częściowo oblane czekoladą, kruche ciastka maślane 
częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, kruche 
ciastka maślane w polewie o smaku czekoladowym, kruche 
ciastka maślane z polewą czekoladową, kruche ciasto, kruche 
rurki (chińska przekąska), kryształki cukru do wyrobów cukier-
niczych, kuchenna (sól -), kukurydza mielona, kukurydza palo-
na, kukurydza prażona pokryta karmelem, kukurydza prażona 
[popcorn], kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, ku-
kurydza przetworzona, kukurydza przetworzona do spożycia 
przez ludzi, kukurydza smażona, kukurydziane smażone bu-
łeczki [pieczywo], kurkuma, kurkuma do stosowania jako 
przyprawa, kurkuma do żywności, kurkuma w proszku do sto-
sowania jako przyprawa, kuskus, kuskus [grysik], kuskus [ka-
sza], kwaśne dropsy [wyroby cukiernicze], kwiaty i liście jako 
substytuty herbaty, landrynki, landrynki w kształcie pałeczek 
[wyroby cukiernicze], lasagna, lasagne, laski wanilii, lepki sy-
rop skrobiowy (mizu-ame), liofilizowane dania, których głów-
nym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których 
głównym składnikiem jest ryż, liście herbaty, lizaki, lizaki lodo-
we, lizaki lodowe o smaku mlecznym, lizaki lodowe zawierają-
ce mleko, lizaki mrożone, lizaki [wyroby cukiernicze], lód, lód 
do chłodzenia, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbe-
ty, lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną 
czerwoną fasolą, lód w blokach, lodowe słodycze, lodowe 
wyroby cukiernicze, lody, lody bez mleka, lody mleczne, lody 
mleczne [lody], lody na bazie jogurtu [lody jako główny skład-
nik], lody na patyku, lody o smaku czekoladowym, lody owo-
cowe, lody owocowe w postaci batonów, lody spożywcze, 
lody spożywcze i lód, lody truflowe, lody typu sandwich, lody 
w proszku, lody wielosmakowe, lody włoskie, lody wodne 
o smaku owocowym w postaci lizaków, lody wodne [sorbe-
ty], lody z owocami, lody zawierające czekoladę, lomper 
[podpłomyk na bazie ziemniaków], lukrecja, lukrecja [cukier-
nictwo], lukrowane biszkopty, lukrowane ciasta z owocami, 
lukrowane ciasto, maca, mączka skrobiowa kukurydziana, 
magdalenki, majonez, majonez wegański, majonez z piklami, 
mak do użytku jako przyprawa, mąka, mąka do pieczenia, 
mąka do rzadkiego ciasta chińskiego, mąka do sporządzania 
knedli z kleistego ryżu, mąka gorczycowa, mąka gotowa 
do pieczenia, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka 
jęczmienna, mąka jęczmienna [do celów spożywczych], 
mąka kokosowa przeznaczona do spożycia przez ludzi, mąka 
kukurydziana, mąka kukurydziana do celów spożywczych, 
mąka mieszana do żywności, mąka na ciasto, mąka na pączki, 
mąka na pizzę, mąka orzechowa, mąka owsiana, mąka owsia-
na spożywcza, mąka pozbawiona białka do użytku w produk-
cji piwa, mąka pszenna, mąka pszenna do żywności, mąka 

razowa nieprzesiana, mąka roślinna, mąka ryżowa, mąka sojo-
wa używana do żywności, mąka spożywcza, mąka spożyw-
cza z nasion oleistych, mąka truflowa, mąka z fasoli mung, 
mąka z łzawnicy ogrodowej do celów spożywczych, mąka 
z łzawnicy ogrodowej, mąka z prosa, mąka z roślin strączko-
wych do celów spożywczych, mąka z tapioki, mąka zbożowe, 
mąka ze skrobi pszennej, mąka ze skrobi ryżowej, mąka ziem-
niaczana, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mąka 
żytnia, makaron azjatycki, makaron błyskawiczny, makaron 
chiński chow mein, makaron chiński [niegotowany], makaron 
[ciasto], makaron gotowy, makaron gryczany, makaron instant 
do gotowania, makaron jajeczny, makaron krewetkowy, ma-
karon muszelki, makaron nitki, makaron nitki skrobiowy, ma-
karon noodle, makaron pełnoziarnisty, makaron rurki, maka-
ron ryżowy, makaron skrobiowy, makaron soba instant, maka-
ron soba [japoński makaron z gryki, niegotowany], makaron 
sojowy (harusame, nieugotowany), makaron spożywczy, ma-
karon suszony, makaron udon instant, makaron udon [niego-
towany], makaron z serem, makaron ziti, makaroniki (ciastka), 
makaroniki [wyroby cukiernicze], makaronowe konserwy, ma-
karony, makarony do pizz, makarony do zup, makarony głę-
boko mrożone, makarony mączne spożywcze, makarony ra-
zowe, makarony somen [bardzo cienkie makarony zrobione 
z mąki pszennej, niegotowane], makarony w postaci płatów, 
makarony z truflami, makarony zawierające jaja, makarony za-
wierające nadzienia, małe grube naleśniki (pikelet), maltodek-
stryny do zastosowania odżywczego [inne niż do celów me-
dycznych], marcepan, marcepan w czekoladzie, marynata 
z przyprawami, marynaty, marynaty zawierające przyprawy, 
marynaty zawierające zioła, mate [herbata], miąższ chleba, 
miękkie bułeczki, miękkie precle, miękkie zwijane ciastka 
z ubitego ryżu [gyuhi], mielone ziarna kawy, mięsne sosy, 
mięso w cieście [gotowe], mięso z warzywami w cieście [pot 
pie], mięso zapiekane w cieście, mieszanina esencji i ekstrak-
tów z kawy, mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty 
kawy, mieszanka błyskawiczna do pączków, mieszanka 
do ciasta, mieszanka na ciasto do tempury, mieszanka przy-
praw do sosu mięsnego [sloppy joe], mieszanki błyskawiczne 
do naleśników, mieszanki ciasta, mieszanki ciasta do okono-
miyaki [japońskich wytrawnych naleśników ], mieszanki curry, 
mieszanki do chleba, mieszanki do chleba razowego, mie-
szanki do ciast, mieszanki do kremu budyniowego, mieszanki 
do lodów, mieszanki do lukrowania, mieszanki do nadzienia 
[artykuły spożywcze], mieszanki do naleśników, mieszanki 
do oranżady w proszku, mieszanki do pieczenia bułek, mie-
szanki do przygotowywania pączków, mieszanki do przyrzą-
dzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki 
do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, mie-
szanki do przyrządzania puddingów, mieszanki do przyrzą-
dzania produktów lodowych, mieszanki do przyrządzania 
chleba, mieszanki do robienia pieczywa, mieszanki do roż-
ków lodowych, mieszanki do sporządzania sosów, mieszanki 
do sporządzania ciast, mieszanki do sporządzania lodów, 
mieszanki do sporządzania lodów wodnych, mieszanki farszu 
zawierające chleb, mieszanki gotowe do pieczenia, mieszanki 
herbat, mieszanki kakaowe, mieszanki kawowe, mieszanki 
kawy i cykorii, mieszanki kawy i słodu, mieszanki kawy słodo-
wej i kakao, mieszanki kawy słodowej i kawy, mieszanki kheer 
(pudding ryżowy), mieszanki mączne do użytku w pieczeniu, 
mieszanki mąki, mieszanki na chleb słodowy, mieszanki 
na ciastka, mieszanki na lukier, mieszanki na nadzienie na ba-
zie chleba, mieszanki na pizzę, mieszanki na sorbety [lody], 
mieszanki przypraw, mieszanki przypraw do curry, mieszanki 
przypraw do gulaszu, mieszanki przypraw do nacierania, mie-
szanki przypraw suszonych do gulaszu, mieszanki ryżu, mie-
szanki słodkich galaretek z fasoli adzuki [mizu-yokan-no-mo-
to], mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych 
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i suszonych owoców, mieszanki wyciągów z kawy słodowej 
i kawy, mięta do wyrobów cukierniczych, mięta pieprzowa 
do wyrobów cukierniczych, miętowe (cukierki -), miętówki 
stosowane jako odświeżacz oddechu, migdały w cukrze, mig-
dały w polewie czekoladowej, miód, miód biologiczny 
do spożycia przez ludzi, miód [do celów spożywczych], miód 
naturalny, miód truflowy, miód ziołowy, miodowe cukierki 
(nie do celów medycznych), mleczko pszczele, mleczne wy-
roby cukiernicze, mlewo, mlewo z pełnych ziaren żyta, mro-
żona kawa, mrożone ciasta jogurtowe, mrożone ciasto (masa 
do pieczenia), mrożone ciasto na biszkopty z prato, mrożone 
ciasto na brownie, mrożone ciasto na ciastka, mrożone kremy 
budyniowe, mrożone mleczne desery w formie batonów, 
mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone napoje [frap-
pe], mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, mrożone pła-
ty ciasta, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, 
mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone 
torty jogurtowe, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, 
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wy-
roby piekarnicze, mrożony gotowy do spożycia ryż z przypra-
wami, mrożony ryż gotowy do spożycia, muesli, muesli skła-
dające się głównie z preparatów zbożowych, musy, musy 
czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyro-
by cukiernicze), muszelki z ciasta, muszle taco, musztarda, 
musztarda do żywności, musztarda w proszku spożywcza, 
nachos, nadzienia czekoladowe do wyrobów piekarniczych, 
nadzienia na bazie czekolady, nadzienia na bazie czekolady 
do placków i ciast, nadzienia na bazie kawy, nadzienie do sło-
dyczy, nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów 
i ciast, nadziewana czekolada, nadziewane kanapki, nadzie-
wany chleb, nadziewany makaron, naleśnik z zieloną cebulą 
[pajeon], naleśniki, naleśniki [cienkie], napary, inne niż do ce-
lów leczniczych, napary nie dla celów medycznych, napary 
ziołowe, napoje czekoladowe, napoje czekoladowe z mle-
kiem, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], 
napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe, napoje kawowe 
z mlekiem, napoje mrożone na bazie czekolady, napoje mro-
żone na bazie kakao, napoje mrożone na bazie kawy, napoje 
na bazie czekolady, z mlekiem, napoje na bazie herbaty 
z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie ka-
kao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kawy zawierające 
mleko, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), na-
poje na bazie rumianku, napoje na bazie substytutów kawy, 
napoje o smaku czekoladowym, napoje składające się głów-
nie z czekolady, napoje składające się głównie z kakao, napoje 
składające się głównie z kawy, napoje sporządzane z kawy, 
napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z her-
baty, napoje sporządzone z kakao, napoje w proszku zawiera-
jące kakao, napoje z lodów, napoje zawierające czekoladę, 
napoje zawierające kakao, napoleonki, nasiona kminku 
do użytku jako przyprawa, naturalne aromaty dodawane 
do lodów (inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne), 
naturalne słodziki niskokaloryczne, naturalne środki wiążące 
do lodów, naturalne substancje słodzące, naturalny miód doj-
rzały, naturalny ryż [przetworzony] spożywczy, nielecznicze 
draże, nielecznicze herbaty składające się z wyciągów z żura-
winy, nielecznicze herbaty składające się z liści z żurawiny, nie-
lecznicze herbaty zawierające wyciągi z żurawiny, nieleczni-
cze herbaty zawierające liście żurawiny, nielecznicze mączne 
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, nielecznicze 
mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nieleczni-
cze mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację czekola-
dy, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie z imi-
tacji czekolady, nielecznicze miętowe wyroby cukiernicze, 
nielecznicze napoje herbaciane, nielecznicze napoje na bazie 
herbaty, nielecznicze pastylki odświeżające do ust, nieleczni-
cze słodycze będące słabo zakwaszonymi karmelkami, nie-

lecznicze słodycze do żucia, nielecznicze słodycze do zasto-
sowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, 
nielecznicze słodycze o gumowej konsystencji, nielecznicze 
słodycze salmiakowo - lukrecjowe, nielecznicze słodycze sła-
bo zakwaszone, nielecznicze słodycze w postaci krówek, nie-
lecznicze słodycze w postaci karmelków, nielecznicze słody-
cze w postaci toffi, nielecznicze słodycze w postaci nugatu, 
nielecznicze słodycze w postaci czekoladowych eklerek, nie-
lecznicze słodycze w postaci cukrowych wyrobów cukierni-
czych, nielecznicze słodycze w postaci skondensowanej, nie-
lecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], nielecznicze słody-
cze zawierające aromaty ziołowe, nielecznicze tabletki od-
świeżające do ust, nielecznicze tabletki wykonane z glukozy, 
których głównym składnikiem jest kofeina, nielecznicze wy-
roby cukiernicze zawierające mleko, nielecznicze wyroby cu-
kiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z tof-
fi, nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, nielecznicze wyro-
by cukiernicze w kształcie jajek, nielecznicze wyroby cukierni-
cze w postaci pastylek, nielecznicze wyroby cukiernicze 
w formie galaretki, nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku 
mlecznym, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające cze-
koladę, niemieckie ravioli [maultaschen], niesfermentowany 
chleb, nieupieczone ciasto bez nadzienia, nitki [makaron], nu-
gat, ocet, ocet aromatyzowany, ocet gorczycowy, ocet owo-
cowy, ocet piwny, ocet winny, octy, okonomiyaki [japońskie 
wytrawne naleśniki], olej chili do użytku jako przyprawa, oleje 
kawowe, onigiri [kulki ryżowe], opiekane kanapki z serem 
i z szynką, opiekane ziarna kukurydzy, oranżada w proszku 
[wyroby cukiernicze], ornamenty choinkowe [jadalne], orze-
chowe wyroby cukiernicze, orzechy macadamia w polewie 
czekoladowej, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie 
czekoladowej, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], 
orzeszki ziemne zatopione w karmelowym batoniku, osłonki 
chlebowe nadziewane owocami, ostra pasta chili, ostra 
sproszkowana papryka [przyprawa], ostry sos chili sriracha, 
owies do spożycia przez ludzi, owies gnieciony, owies łuskany, 
owies mielony ostrzami stalowymi, owies przetworzony, 
owoce pod kruszonką, owoce w polewie czekoladowej, owo-
cowe aromaty, inne niż esencje, owocowe (galaretki -) [słody-
cze], owocowe lody, owsiane (płatki -), owsianka, owsianka 
błyskawiczna, ozdoby choinkowe [jadalne], pączki, pałeczki 
lukrecjowe [wyroby cukiernicze], pałeczki z orzechami pekan, 
palone ziarna kawy, paluszki chlebowe, panierki z przyprawa-
mi do mięs, ryb, drobiu, papadumy, papier jadalny, papka ry-
żowa do celów kulinarnych, papki warzywne (sosy - żyw-
ność), papryka chilli sproszkowana, papryka [przyprawy], pa-
sta chili używana jako przyprawa, pasta curry, pasta fasolowa, 
pasta migdałowa, pasta sezamowa, pasta sojowa do użytku 
jako przyprawa [doenjang], pasta wasabi, pasta z fasoli miso, 
pasta z fasoli z przyprawami, pasta z papryki chili będąca 
przyprawą, pasta z soi [przyprawy], pasty curry, pasty czeko-
ladowe, pasty czekoladowe do chleba, pasty czekoladowe 
[do smarowania], pasty czekoladowe do smarowania zawie-
rające orzechy, pasty do smarowania na bazie majonezu, pa-
sty do sporządzania napojów kakaowych, pasty na bazie cze-
kolady, pasty spożywcze z curry, pasty warzywne [sosy], pasty 
z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pastyła [wy-
rób cukierniczy], pastylki cukiernicze do pieczenia, pastylki 
[inne niż do celów medycznych], pastylki miętowe [wyroby 
cukiernicze], inne niż do celów leczniczych, pastylki nieleczni-
cze, pastylki [niemedyczne wyroby cukiernicze], pastylki [wy-
roby cukiernicze], pasy do smarowania na bazie majonezu 
i keczupu, paszteciki, paszteciki z kiełbaskami, paszteciki 
z wieprzowiny, pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], 
pianki, pianki cukrowe [wyroby cukiernicze], piankowe pastyl-
ki na bazie cukru, piankowe słodycze na bazie cukru, piccalilli 
[marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], 
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pieczywa chrupkie, pieczywo owocowe, pielmieni [pierogi 
z nadzieniem mięsnym], pieprz, pieprz mielony, pieprz [przy-
prawa], pieprz syczuański jako przyprawa, pieprz syczuański 
w proszku, pieprz w proszku [przyprawa], pieprz ziarnisty, pie-
przowy ocet, pierniczki, piernik, pierożki chińskie z nadzie-
niem pikantnym (won ton), pierożki na bazie mąki, pierożki 
ravioli, pierożki rybne, pierożki ryżowe przybrane dżemem 
ze słodkiej fasoli (ankoro), pierożki w stylu koreańskim [man-
du], pierożki z krewetkami, pikantne herbatniki, pikantne sosy, 
czatnej i pasty, pikantne sosy używane jako przyprawy, pinio-
le w cukrze, pisanki, pizza, pizze [gotowe], pizze konserwowa-
ne, pizze mrożone, pizze schłodzone, placek ryżowy w kształ-
cie półksiężyca [songpyeon], placki, placki bez mięsa, placki 
[ciasta] z nadzieniem owocowym, placki z fasoli mung [binda-
etteok], placki z kimchi [kimchijeon], placki z nadzieniem 
z warzyw, płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, płatki 
[owsiane -], płatki owsiane, płatki owsiane gotowe do spoży-
cia przez ludzi, płatki owsiane i pszeniczne, płatki owsiane 
z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola), 
płatki pszenne, płatki śniadaniowe, płatki śniadaniowe na cie-
pło, płatki śniadaniowe o smaku miodu, płatki śniadaniowe, 
owsianka i grysik, płatki śniadaniowe zawierające mieszankę 
owoców i błonnika, płatki śniadaniowe zawierające owoce, 
płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe 
zawierające miód, płatki z naturalnego ryżu, płatki zbożowe, 
płatki zbożowe gotowe do spożycia, płaty makaronu ryżowe-
go [ciasto] na sajgonki, płaty makaronu ryżowego na sajgon-
ki, pływające wyspy [deser], podłużne biszkopty [ciastka], po-
lenta, polewa lub posypka czekoladowa, polewa w postaci 
syropu, polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewy 
o smaku czekoladowym, polewy piankowe, pomadki [cukier-
ki], popcorn pokryty karmelem, popcorn powlekany karme-
lem z karmelizowanymi orzechami, popcorn smakowy, por-
cje rozwałkowanego ciasta na pierogi, posiłki składające się 
głównie z makaronów, posypka czekoladowa, posypka [kora-
liki kolorowego cukru], potrawy gotowe na bazie makaronu, 
potrawy gotowe zawierające makaron, potrawy liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest ryż, potrawy na ba-
zie mąki, potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy 
z makaronu, pralinki, praliny wytworzone z czekolady, praliny 
z płynnym nadzieniem, praliny z waflem, prażona herbata 
jęczmienna (mugi-cha), prażona kukurydza w polewie, prażo-
na mąka zbożowa, prażone i mielone ziarna sezamu do użyt-
ku jako przyprawy, prażone naturalne zrębki drzewne doda-
ne do wina w celu poprawy jego smaku, prażony jęczmień 
i słód do użytku jako substytut kawy, precelki, precle pokryte 
czekoladą, precle polane czekoladą, preparaty aromatyczne 
do wypieków, preparaty aromatyczne do cukierków, prepara-
ty aromatyczne do sporządzania herbat ziołowych nieleczni-
czych, preparaty aromatyczne do lodów, preparaty aroma-
tyczne do sporządzania nieleczniczych herbat ziołowych, 
preparaty aromatyczne do ciast, preparaty do ciast, preparaty 
do produkcji słodyczy, preparaty do przygotowywania sosów 
do pieczeni, preparaty do sporządzania spodów do pizzy, 
preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku 
kawy mokka, preparaty do sporządzania napojów czekolado-
wych o smaku toffi, preparaty do sporządzania napojów 
o smaku czekoladowym, preparaty do sporządzania napojów 
czekoladowych o smaku bananowym, preparaty do sporzą-
dzania wafli, preparaty do sporządzania napojów [na bazie 
czekolady], preparaty do sporządzania napojów [na bazie 
herbaty], preparaty do sporządzania napojów czekolado-
wych o smaku mięty, preparaty do sporządzania napojów 
czekoladowych, preparaty do sporządzania napojów czeko-
ladowych o smaku orzechowym, preparaty do sporządzania 
napojów czekoladowych o smaku pomarańczowym, prepa-

raty do sporządzania napojów [na bazie kawy], preparaty 
do sporządzania sosów, preparaty do sporządzania tortów, 
preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], prepa-
raty do wyrobu produktów piekarniczych, preparaty 
do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty 
do zmiękczania mięsa, do celów gospodarstwa domowego, 
preparaty kakaowe do sporządzania napojów, preparaty 
mączne do żywności, preparaty musztardowe do żywności, 
preparaty na bazie kakao, preparaty przyprawowe, preparaty 
roślinne zastępujące kawę, preparaty używane jako środki 
wspomagające rośnięcie produktów spożywczych, preparaty 
w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, pre-
paraty węglowodanowe do żywności, preparaty z cykorii 
do stosowania jako substytuty kawy, preparaty z kakao, pre-
paraty z otrębów do spożycia przez ludzi, preparaty zbożowe, 
preparaty zbożowe pokryte cukrem i miodem, preparaty 
zbożowe składające się z otrębów z owsa, preparaty zbożowe 
składające się z otrębów, preparaty zbożowe zawierające 
otręby z owsa, preparaty ziołowe do sporządzania napojów, 
preparowane (przygotowane wcześniej) mieszanki do pie-
czenia, produkty cukiernicze uformowane z czekolady, pro-
dukty lodowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, pro-
dukty skrobiowe do celów spożywczych, produkty spożyw-
cze na bazie owsa, produkty spożywcze wytwarzane ze sło-
dzików do przyrządzania deserów, produkty spożywcze 
z cukru do słodzenia deserów, produkty spożywcze z cukru 
do przyrządzania deserów, produkty spożywcze z kukurydzy, 
produkty spożywcze z owsa, produkty zbożowe w postaci 
batonów, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczo-
ne do spożycia przez ludzi, produkty żywnościowe z ciasta, 
produkty żywnościowe z ryżu, propolis, propolis (kit pszczeli) 
spożywczy, proszek (ciasto w -), proszek do pieczenia, proszek 
gorczycowy [przyprawa], proszek z perilli do celów spożyw-
czych, proszki do przygotowania lodów, proszki do sporzą-
dzania lodów, proszki do wyrobu ciast, przaśny chleb w po-
staci cienkich płatów, przeciery warzywne [sosy], przekąski 
na bazie kukurydzy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski 
na bazie ryżu, przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie wa-
fli ryżowych, przekąski na bazie zbóż, przekąski przygotowa-
ne z mąki ziemniaczanej, przekąski przyrządzone z mąki ziem-
niaczanej, przekąski sezamowe, przekąski składające się głów-
nie ze zboża, przekąski składające się głównie z wyrobów cu-
kierniczych, przekąski składające się głównie z chleba, przeką-
ski składające się z produktów zbożowych, przekąski składają-
ce się głównie z makaronu, przekąski składające się głównie 
z ryżu, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren 
zbóż, przekąski słone na bazie mąki, przekąski sporządzone 
z produktów zbożowych, przekąski w postaci ciast owoco-
wych, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wykonane 
z mąki zbożowej, przekąski wykonane z mąki sojowej, przeką-
ski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane 
z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski 
wykonane z pszenicy, przekąski wykonane z ryżu, przekąski 
wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane ze sprosz-
kowanych sucharów, przekąski wytwarzane z muesli, przeką-
ski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski z ekstru-
dowanej pszenicy, przekąski z kukurydzy, przekąski z kukury-
dzy w formie ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy w for-
mie kół, przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski z produk-
tów zbożowych, przekąski zbożowe o smaku sera, przetwory 
spożywcze na bazie ziaren, przetwory spożywcze na bazie 
słodu, przetworzona kasza manna, przetworzona komosa ry-
żowa, przetworzona kukurydza do prażenia, przetworzona 
kukurydza prażona, przetworzona miłka abisyńska, przetwo-
rzone nasiona do użytku jako przyprawa, przetworzone płatki 
owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, 
przetworzone sorgo, przetworzone szalotki do stosowania 



Nr  ZT34/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 53

jako przyprawa, przetworzone ziarna, przetworzone ziarna 
zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, przetworzony 
chmiel, przetworzony chrzan japoński (wasabi), przetworzo-
ny żeń-szeń stosowany jako zioło, przyprawa lub aromat, 
przygotowany chrzan [przyprawa], przyprawa chili, przypra-
wa curry, przyprawa do gotowania krabów, przyprawa 
do taco, przyprawa na bazie suszonych fig, przyprawa w po-
staci sproszkowanego pieprzu japońskiego (sansho w prosz-
ku), przyprawione mieszanki panierkowe do smażenia w głę-
bokim tłuszczu, przyprawy, przyprawy do kukurydzy prażo-
nej, przyprawy do makaronu na bazie warzyw, przyprawy 
do pieczenia, przyprawy do pizzy, przyprawy do żywności, 
przyprawy jadalne, przyprawy korzenne, przyprawy smako-
we (sosy, marynaty), przyprawy spożywcze, przyprawy spo-
żywcze składające się głównie z ketchupu i salsy, przyprawy 
suche, przyprawy w proszku, przysmak turecki (rachatłukum), 
pszenica gnieciona, pszenica przetworzona, pszenica roztar-
ta, pszenica słodowana, ptifurki [ciasteczka], ptysie, pudding 
ryżowy, pudding z chleba, pudding z kaszy manny, puddingi, 
puddingi bożonarodzeniowe [tradycyjna angielska potrawa], 
puddingi do użytku jako desery, puddingi ryżowe, puddingi 
ryżowe zawierające rodzynki i gałkę muszkatołową, puddingi 
w proszku, pumpernikiel, purée czosnkowe, purée z imbiru, 
puszkowana żywność zawierająca makaron, quesadilla [tortil-
la z masy kukurydzianej z serem], quiche, quiche [tarty], ra-
men (japońskie danie na bazie makaronu), ravioli [gotowe], 
risotto, rogaliki, roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki 
eteryczne], rośliny strączkowe (mączka z -), rożki do lodów, 
rozpuszczalne kakao w proszku, rozpuszczalny proszek 
do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], 
rurki waflowe [ciastka], ryba w cieście, rybne kanapki, ryż, ryż 
aromatyzowany, ryż błyskawiczny, ryż gotowany na parze, ryż 
kleisty, ryż łuskany, ryż mielony spożywczy, ryż na mleku, ryż 
pełnoziarnisty, ryż prażony, ryż smażony po chińsku, ryż, ta-
pioka, ryż z warzywami i wołowiną [bibimbap], ryżowe pie-
rożki, ryżowe vermicelli, sago, sajgonki, sałatka ryżowa, sałatka 
z makaronem, sałatka z makaronu typu rurki, sambal, sambal 
oelek (sos z czerwonej mielonej papryki), samosy, sandwicze, 
sernik, serniki, shao mai [chińskie pierożki], siemię lniane 
do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku 
kulinarnego [przyprawa], składniki na bazie kakao do produk-
tów cukierniczych, skrobia do celów spożywczych, skrobia 
kukurydziana do celów spożywczych, skrobia modyfikowana 
do żywności [nielecznicza], skrobia naturalna do żywności, 
skrobia sago [do celów spożywczych], skrobia ze słodkich 
ziemniaków do celów spożywczych, skrobia ziemniaczana 
do celów spożywczych, słód do celów spożywczych, słód 
(herbatniki -), słodka papryka stosowana jako przyprawa, 
słodki ryż z orzechami i owocami głożyny [yaksik], słodkie ba-
beczki panettone, słodkie bułeczki, słodkie bułeczki typu 
muffin, słodkie bułki, słodkie ciastka z prasowanego ryżu (mo-
chi-gashi), słodkie dekoracje do ciast, słodkie drożdżowe bułki 
duńskie, słodkie herbatniki do spożycia przez ludzi, słodkie 
kluski japońskie [dango], słodkie pasty do smarowania [miód], 
słodkie pikle [przyprawa], słodkie polewy i nadzienia, słodkie 
sosy do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), słodkie wy-
roby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze bez 
cukru, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze 
do żucia, słodycze do żucia z płynnym nadzieniem owoco-
wym (nielecznicze), słodycze gotowane, słodycze lodowe, 
słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze miętowe [inne 
niż do celów leczniczych], słodycze na bazie mąki ziemnia-
czanej, słodycze na bazie mięty [nielecznicze], słodycze nie-
lecznicze, słodycze (nielecznicze -) na bazie alkoholu, słody-
cze (nielecznicze -) na bazie miodu, słodycze o smaku lukrecji, 
słodycze o smaku mięty (nielecznicze -), słodycze o smaku 
owocowym, słodycze piankowe, słodycze słodzone ksylito-

lem, słodycze z czerwonego żeń-szenia, słodycze z gotowa-
nego cukru, słodycze z oleju sezamowego, słodycze z syropu 
z kukurydzy w kształcie ziaren kukurydzy, słodycze z żeńsze-
niem, słodycze zawierające owoce, słodziki naturalne, słodziki 
naturalne w postaci granulowanej, słodziki naturalne w po-
staci koncentratów owocowych, słodziki składające się z kon-
centratów owocowych, słone aromaty spożywcze do żywno-
ści [inne niż olejki eteryczne], słone herbatniki, słone krakersy, 
słone sosy, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, sma-
żone ciasteczka, smażone ciasteczka (karintoh), smażone cia-
steczka plecione, smażone ciastka ryżowe [topokki], smażone 
kluski, smażony ryż, śniadaniowe płatki ryżowe, soda do pie-
czenia, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do piecze-
nia], sojowa (mąka -), sól, sól do konserwowania ryb, sól 
do konserwowania żywności, sól do peklowania żywności, 
sól do prażonej kukurydzy, sól kuchenna, sól kuchenna 
do gotowania, sól kuchenna zmieszana z nasionami sezamu, 
sól morska do gotowania, sól morska do konserwowania 
żywności, sól, przyprawy i dodatki smakowe, sól selerowa, sól 
spożywcza, sól stołowa, sól truflowa, sól z przyprawami, sól 
z przyprawami do gotowania, solanka do gotowania, solanka 
do marynat, solanka do użytku w koktajlach, sole mineralne 
do konserwowania żywności, solone dodatki smakowe 
do żywności dla zwierząt [inne niż oleje eteryczne], solone 
wafelki, solone wyroby piekarnicze, sopaipillas [smażone 
ciastka], sopapilla [smażony chleb], sorbety, sorbety [lody], 
sorbety [lody wodne], sorbety [wodne lody], sos barbecue, 
sos brązowy, sos chili, sos chrzanowy, sos czekoladowy, sos 
do pizzy, sos do spaghetti, sos jabłkowy [przyprawa], sos [ja-
dalny], sos picante [ostry sos pomidorowy], sos pieprzowy, 
sos pikantny, sos przyprawowy na bazie ogórków, sos sambal 
(sos z czerwonej mielonej papryki), sos satay, sos serowy, sos 
słodko – kwaśny, sos sojowy, sos suszony w proszku, sos tatar-
ski, sos teriyaki, sos w proszku, sos worcestershire, sos z kar-
czochów, sos żurawinowy [przyprawa], sosy, sosy chrzanowe, 
sosy curry, sosy do gotowania, sosy do kurczaka, sosy do ma-
karonów, sosy do mięsa z grilla, sosy do mrożonych ryb, sosy 
do pizzy, sosy do ryżu, sosy do sałatek, sosy do sałatek do ce-
lów spożywczych, sosy do sałatek zawierające śmietanę, sosy 
grzybowe, sosy na bazie majonezu, sosy na bazie pomido-
rów, sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy pi-
kantne, sosy pomidorowe, sosy [przyprawy], sosy rybne, sosy 
sałatkowe, sosy sałatkowe do żywności [sosy], sosy sałatkowe 
[dressingi], sosy salsa, sosy smakowe typu hon-mirin, sosy 
w proszku, sosy w puszkach, sosy z kremem truflowym, sosy 
zagęszczone, sosy zawierające orzechy, sosy ziołowe, spa-
ghetti, spaghetti i klopsy, spaghetti [surowe], spaghetti w so-
sie pomidorowym w puszce, spody do pizzy, spody do tarty, 
spody z ciasta do pizzy, spożywcze (lody -), sproszkowane 
sosy w postaci granulowanej, sproszkowane ziarno zbóż, 
środki do przetwarzania mąki na bazie zbóż, środki do zakwa-
szania żywności, środki wiążące do lodów spożywczych, 
środki zagęszczające do gotowania żywności, substancje da-
jące zapach jako dodatek do jedzenia [inne niż oleje eterycz-
ne], substancje do wiązania lodów, substancje nadające smak 
w celu dodania do napojów [inne niż olejki eteryczne], sub-
stancje nadające smak jako dodatek do napojów [inne niż 
olejki eteryczne], substancje nadające smak jako dodatek 
do jedzenia [inne niż olejki eteryczne], substancje nadające 
zapach jako dodatek do napoi [inne niż oleje eteryczne], sub-
stytut kawy na bazie cykorii, substytut marcepanu, substytu-
ty cukru, substytuty czekolady, substytuty herbaty, substytu-
ty kawy i herbaty, substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], 
substytuty kawy na bazie warzyw, substytuty kawy [sztuczna 
kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty 
lodów, substytuty lodów na bazie soi, substytuty miodu, su-
charki, suchary, suchary holenderskie, suchary wojskowe, su-
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che i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające 
się z makaronów, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, 
suflety deserowe, surowe pizze, surowe plastry miodu, suro-
wy makaron rurki, sushi, suszona kolendra do użytku jako 
przyprawa, suszone kawałki glutenu pszennego (fu, niegoto-
wane), suszone nasiona kolendry do użytku jako przyprawa, 
suszone nasiona kuminu, suszone papryczki chili [przyprawa], 
suszone, słodzone ciastka z mąki ryżowej (rakugan), suszone 
tortellini, suszone ziarna pełnego zboża, suszony gotowany 
ryż, suszony makaron, świeża pizza, świeże parówki w cieście, 
świeże pierożki, świeże placki [ciasta], świeży chleb, świeży 
makaron, syrop czekoladowy, syrop do naleśników, syrop klo-
nowy, syrop kukurydziany, syrop kukurydziany do celów kuli-
narnych, syrop skrobiowy [do celów spożywczych], syrop 
skrobiowy do celów kulinarnych, syrop skrobiowy w proszku 
[do żywności], syrop smakowy, syrop spożywczy, syrop stoło-
wy, syrop z agawy do stosowania jako słodzik naturalny, syrop 
z agawy [słodzik naturalny], syrop z melasy do celów kulinar-
nych, syropy czekoladowe do przygotowywania napojów 
na bazie czekolady, syropy i melasa, syropy smakowe, szafran, 
szafran [przyprawa], szafran używany jako przyprawa, szałwia 
[przyprawa], szarlotka, szczypiorek, konserwowany, szczypio-
rek suszony, sztuczna czekolada, sztuczna herbata [inna niż 
do celów leczniczych], sztuczny ryż [niegotowany], tabletki 
[wyroby cukiernicze], tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie 
meksykańskie], tamales, tapioka, tapioka (mąka -) do celów 
spożywczych, tarty, tarty jajeczne, tarty (słodkie lub słone), 
tarty solone, tarty z jabłkami, tarty z kremem jajecznym cu-
stard, tarty z melasą, tarty (z owocami), tarty z polewą, tirami-
su, toffi, toffi o strukturze plastra miodu, torebki herbaty 
do przyrządzania herbaty nieleczniczej, torebki z kawą, tort 
lodowy, tortellini, tortille, torty Pawłowej o smaku orzechów 
laskowych, torty Pawłowej z orzechami laskowymi, torty tru-
skawkowe, tostowe opiekane kanapki z serem, tosty, tosty 
francuskie, tosty z chleba, tradycyjne koreańskie ciasto ryżo-
we [injeolmi], trufle czekoladowe, trufle (rumowe) [wyroby 
cukiernicze], trufle [wyroby cukiernicze], trybula, konserwo-
wana, turecki przysmak w polewie czekoladowej, udon (ma-
karon na sposób japoński), ugotowany ryż, vermicelli skrobio-
we, vla [holenderski deser mleczny], vol-au-vents (danie 
z kuchni francuskiej z ciasta francuskiego z nadzieniem), wa-
felki, wafelki [artykuły spożywcze], wafelki do lodów (w kształ-
cie stożka), wafelki w polewie czekoladowej, wafle czekolado-
we, wafle do potrawy monaka, wafle ryżowe, wafle ryżowe 
w polewie czekoladowej, wanilia, wanilia [aromat], wanilina 
[aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], 
warzywa w cieście, wasabi w proszku [japoński chrzan], wata 
cukrowa, wermiszel, wiedeńskie wypieki, wiórki do wyrobów 
cukierniczych z masła orzechowego, woda morska do goto-
wania, wodorosty [przyprawa], wontons (rodzaj chińskich 
pierożków), wstępnie ugotowane ziarna pełnego zboża, 
wstępnie upieczone spody na pizze, wyciągi kawowe do sto-
sowania jako substytuty kawy, wyciągi słodowe stosowane 
jako aromaty, wyciągi z herbaty, wyciągi z herbaty (nieleczni-
cze), wyciskane produkty spożywcze z pszenicy, wyciskane 
produkty spożywcze z ryżu, wyciskane produkty spożywcze 
z kukurydzy, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, wy-
roby ciastkarskie nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie 
z makiem, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukierni-
cze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby cu-
kiernicze czekoladowe o smaku praliny, wyroby cukiernicze 
do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze lukro-
wane (nie dla celów medycznych), wyroby cukiernicze mro-
żone, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukier-
nicze na bazie pomarańczy, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze o niskiej zawar-
tości węglowodanów, wyroby cukiernicze o smaku mięto-

wym (nielecznicze -), wyroby cukiernicze o smaku czekolado-
wym, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze 
w kształcie tabliczek, wyroby cukiernicze w polewie czekola-
dowej, wyroby cukiernicze w polewie cukrowej, wyroby cu-
kiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cu-
kiernicze z mrożonego jogurtu, wyroby cukiernicze z nadzie-
niem zawierającym wino, wyroby cukiernicze z płynnym na-
dzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze z płynnym na-
dzieniem owocowym, wyroby cukiernicze zawierające dżem, 
wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby czekolado-
we do dekoracji ciast, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, 
wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, wyroby 
piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, wyroby piekarni-
cze z warzywami i rybami, wyroby piekarnicze zawierające 
kremy, wyroby piekarnicze zawierające owoce, wyroby pie-
karnicze zawierające kremy i owoce, wyroby z kakao, wysoko-
proteinowe batoniki zbożowe, wzbogacana kasza manna 
[mąka spożywcza], wzbogacony ryż, wzbogacony ryż [niego-
towany], wzmacniacze smaku do żywności [inne niż olejki 
eteryczne], yerba mate, yorkshire puddingi (pieczone pud-
dingi z ciasta naleśnikowego), zaczyn, zagęszczacze do użyt-
ku w gotowaniu, zagęszczacze naturalne do gotowania żyw-
ności, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów 
spożywczych, zagęszczacze warzywne, zakwas chlebowy, 
zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, 
ale również z mięsa, ryb lub warzyw, zapiekanki w cieście 
z dziczyzny i drobiu, zawijana kanapka typu wrap, zawijane 
kanapki typu wrap (pieczywo), zawijane suszone wodorosty 
[gimbap], zboża, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, 
zboża przetworzone, zboża przetworzone do spożycia przez 
ludzi, zboża stosowane do produkcji makaronów, zbożowe 
artykuły śniadaniowe, płatki zbożowe, zefir [wyroby cukierni-
cze], żelki, żelki [wyroby cukiernicze], ziarna kawy, ziarna kawy 
powlekane cukrem, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby 
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, ziarna seza-
mu [przyprawy], ziele angielskie, mąka ziemniaczana do ce-
lów spożywczych, zioła do celów spożywczych, zioła konser-
wowane [przyprawy], zioła przetworzone, zioła suszone, zio-
łowe aromaty do przyrządzania napojów, zupa z czerwonej 
fasoli (patjuk), żywność na bazie kakao, żywność na bazie 
owsa do spożycia przez ludzi, żywność wytwarzana z opieka-
nych ziaren zbożowych, żywność zawierająca kakao [jako 
główny składnik].

(210) 487565 (220) 2018 06 26
(731) GRUPA PB FOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) GRUPA pb folie
(510), (511) 1 folie elektrostatyczne, folie światłoczułe, nie-
przetworzone tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne 
polimeryzacyjne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, 
nieprzetworzone tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne 
w postaci granulek, 6 folia aluminiowa, folie aluminiowe, folie 
metalowe, folia aluminiowa, folia metalowa do pakowania, 
folie metaliczne do zawijania, folie metalowe do zawijania, 
folie metalowe do gotowania, folia metalowa do gotowania, 
pojemniki z folii aluminiowej, folia aluminiowa laminowana 
papierem, folie metalowe do okrywania, stal w postaci fo-
lii, folie metalowe do pakowania i zawijania, folia metalowa 
do pakowania przez zawijanie, folie metalowe do zawijania 
i pakowania, 16 folia, folia spożywcza, folie z polipropylenu 
do pakowania, folie klejące do artykułów papierniczych, fo-
lia do pakowania prezentów, folia bąbelkowa do pakowania, 
folie z pęcherzykami powietrza, folie bąbelkowe do pakowa-
nia, folie do okładania książek, folia z tworzywa sztucznego 
do opakowywania, folie polietylenowe do zawijania lub pa-
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kowania, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pako-
wania, folia korekcyjna do maszyn do pisania, cienkie przezro-
czyste folie samoprzylegające do pakowania, folia z tworzyw 
sztucznych do pakowania żywności, folia przylepna z two-
rzyw sztucznych do pakowania, folie z tworzyw sztucznych 
do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domo-
wym, materiały opakowaniowe wykonane z papieru z recy-
klingu, folie z tworzyw sztucznych do pakowania towarów 
spożywczych i przemysłowych, folie stretch przeźroczyste 
i kolorowe, torby foliowe, worki foliowe, opakowania foliowe 
z nadrukiem, folie z nadrukiem, folie polietylenowe, folie PCV, 
folie polipropylenowe, pianki polietylenowe do pakowania, 
taśmy do pakowania palet, torby, torebki, worki i reklamów-
ki z tworzyw sztucznych, torebki z plastiku z zaniknięciem 
strunowym do pakowania, papier, celuloza, tektura, karton 
i materiały do opakowywania i pakowania, zbiorniki, pojem-
niki, tuby, torby, worki, saszetki, pudełka z papieru, celulozy, 
tektury i kartonu do opakowywania i pakowania, 17 folie ma-
skujące, folie izolacyjne, folie do ściółkowania, folie metalowe 
izolacyjne, folia laminacyjna do nakładania na podłoża, folie 
z tworzyw sztucznych do izolacji elektrycznej, folia z tworzyw 
sztucznych do celów izolacyjnych, folie z tworzyw sztucz-
nych do izolacji elektronicznej, folia poliuretanowa do użytku 
przy laminowaniu szkła, ozdobne folie z tworzyw sztucznych 
będące półproduktami, folie z celulozy do użytku w produk-
cji, folia do laminowania (aktywowana cieplnie) z nadrukiem, 
folia poliuretanowa do użytku jako izolacja budowlana, folie 
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, gruba folia polipro-
pylenowa, inna niż do pakowania, folie z tworzyw sztucznych 
do użytku w ogrodnictwie, folie z tworzyw sztucznych stoso-
wane w laminowaniu papieru, folia poliuretanowa do użytku 
jako ochrona przed wilgocią, materiały filtracyjne [półpro-
dukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych], folie 
z tworzyw sztucznych do wypełniania i wyściełania, inne 
niż do zawijania, 40 recykling, recykling odpadów, recykling 
papieru, recykling metali, usługi recyklingowe, recykling two-
rzyw sztucznych, obróbka i recykling opakowań, recykling 
odpadów i śmieci, udzielanie informacji związanych z recy-
klingiem odpadów, usługi z zakresu zarządzania odpadami, 
recykling i uzdatnianie odpadów, sortowanie odpadów i ma-
teriałów nadających się do recyklingu, sortowanie odpadów 
i materiałów nadających się do recyklingu (przetwarzanie), 
recykling odzieży w celu uzyskania materiałów do produkcji 
włókien syntetycznych, przetwarzanie tworzyw sztucznych, 
laminowanie tworzyw sztucznych, wytłaczanie tworzyw 
sztucznych, laminowanie arkuszy z tworzyw sztucznych, 
formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka ma-
teriałów z tworzyw sztucznych w celu produkcji form z two-
rzyw sztucznych, obróbka i przetwarzanie materiałów z two-
rzyw sztucznych, nakładanie powłok odpornych na zużycie 
na metale i tworzywa sztuczne, udzielanie informacji związa-
nych z przetwarzaniem materiałów z tworzyw sztucznych.

(210) 487566 (220) 2018 06 26
(731) HANKUS RAFAŁ LANS INVESTING, Pietrzykowice
(540) infomixtura
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje rekla-
mowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, badania dotyczące działalności gospo-
darczej, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie infor-
macji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, 
impresariat w działalności artystycznej, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, publikowanie tekstów re-

klamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługo-
dawców pracujących jako wolni strzelcy.

(210) 487567 (220) 2018 06 26
(731) PANSNACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Włocławek

(540) TRINGLE
(510), (511) 30 batoniki na bazie pszenicy, batony zbożo-
we, batony zbożowe i energetyczne, chipsy kukurydziane, 
chipsy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy kukurydziane 
o smaku wodorostów, chipsy [produkty zbożowe], chipsy 
ryżowe, chipsy taco, chipsy tortilla, chipsy zbożowe, chrupki 
kukurydziane, chrupki kukurydziane o smaku sera, chrupki 
ryżowe, chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), chrupki se-
rowe, chrupki serowe [przekąski], chrupki serowe w kształcie 
kulek [przekąski], chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki 
zbożowe, dmuchane kuleczki serowe [przekąski kukurydzia-
ne], krakersy ryżowe, kukurydza prażona pokryta karmelem, 
kukurydza prażona [popcorn], kukurydza przetworzona 
do spożycia przez ludzi, nachos, opiekane ziarna kukurydzy, 
popcorn smakowy, popcorn powlekany karmelem z karme-
lizowanymi orzechami, popcorn pokryty karmelem, prażo-
na kukurydza w polewie, produkty spożywcze z kukurydzy, 
produkty żywnościowe z ryżu, przekąski na bazie kukurydzy, 
przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie ryżu, przeką-
ski na bazie wafli ryżowych, przekąski na bazie zbóż, prze-
kąski wykonane z kukurydzy, przekąski wykonane z ryżu, 
przekąski z kukurydzy, przetworzona kukurydza do prażenia, 
przetworzona kukurydza prażona, przekąski z produktów 
zbożowych, ryż prażony, wafle ryżowe, wafle ryżowe w pole-
wie czekoladowej, żywność wytwarzana z opiekanych ziaren 
zbożowych.

(210) 487570 (220) 2018 06 26
(731) LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) LRS - Long Range Systems
(510), (511) 9 programy komputerowe, interfejsy kompu-
terowe, oprogramowanie komputerowe, 35 doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, hotela-
mi, zarządzanie działalnością gospodarczą, 42 tworzenie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, projektowanie systemów 
komputerowych.

(210) 487577 (220) 2018 06 27
(731) MIB EMPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Kebabish

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów 
w związku z kuchnią turecką, indyjską i libańską, w szcze-
gólności przypraw i gotowych dań za pośrednictwem sta-
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cjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferująca 
w szczególności kuchnię turecką, indyjską i libańską.

(210) 487579 (220) 2018 06 27
(731) MENABOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WARSZAWSKA IZBA LORDÓW

(531) 03.01.01, 07.01.03, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna kosmetyków, 
44 fryzjerstwo.

(210) 487580 (220) 2018 06 27
(731) FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU 

STRATPOINTS, Warszawa
(540) STRATPOINTS

(531) 26.01.01, 26.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 analiza rynku, audyt działalności gospodar-
czej, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie analizy 
biznesowej, doradztwo w zakresie planowania kariery, do-
radztwo w zakresie zatrudnienia, opracowywanie informa-
cji gospodarczych, pokazy [do celów promocyjnych/rekla-
mowych], prezentacje towarów i usług, przygotowywanie 
wystaw w celach komercyjnych, organizowanie targów 
handlowych, organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie 
w zakresie programów motywacyjnych, udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, dystrybucja materiałów promocyj-
nych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, 
usługi aukcji online dla osób trzecich, kompilacja informacji 
w komputerowych bazach danych, 41 usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, 42 usługi naukowe i technologicz-
ne, usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 487584 (220) 2018 06 27
(731) PURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Adamowo

(540) purbo SKUTECZNE Z NATURY

(531) 24.09.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 płyny do chłodnic, woda demineralizowana, 
nie do celów medycznych, 3 płyny do spryskiwaczy szyb, 
środki do mycia silników, pasty do mycia rąk, 35 zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów: płyny do chłodnic, 
woda demineralizowana, nie do celów medycznych, płyny 
do spryskiwaczy szyb, środki do mycia silników, pasty do my-
cia rąk, chemikalia do oczyszczania gazów spalinowych 
w procesach chemicznych, chemikalia zmniejszające emisję 
substancji szkodliwych w gazach spalinowych silników spa-
linowych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
różnorodnych artykułów oraz pozwalające nabywcy wygod-
nie oglądać i kupować te towary z katalogów, używając środ-
ków telekomunikacji lub w sklepach stacjonarnych.

(210) 487585 (220) 2018 06 27
(731) GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Głubczyce

(540) gladius

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 kotły grzewcze, kotły CO, kocioł na ekogro-
szek, urządzenia do zasilania kotłów grzewczych.

(210) 487586 (220) 2018 06 27
(731) WIECZOREK ANNA BINGOEDU-TIME, Warszawa
(540) B BingoBoy

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 materiały służące do nauki języka angielskiego 
w postaci publikacji elektronicznych nagranych na nośnikach 
danych, programy komputerowe nagrane na nośnikach da-
nych lub nadające się do pobrania z Internetu, gry kompu-
terowe, gry elektroniczne, gry interaktywne, gry z cyfrowymi 
funkcjami audio i video, gry multimedialne, gry wirtualne, 
w tym: interaktywne gry edukacyjne, gry nagrane na nośni-
kach danych lub nadające się do pobrania z Internetu, gry 
przystosowane do użytku z komputerami lub odbiornikami 
telewizyjnymi, programy komputerowe do obsługi gier, elek-
tryczne i elektroniczne urządzenia do obsługi gier, domowe 
gry video i akcesoria do domowych gier video, elektroniczne, 
magnetyczne, magneto-optyczne i optyczne nośniki dźwię-
ku, obrazu i danych, aplikacje edukacyjne do pobrania, 16 na-
druki, naklejki na samochody, naklejki [kalkomanie], nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], materiały drukowane o cha-
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rakterze edukacyjnym, służące do nauki języków obcych, 
w szczególności podręczniki i zeszyty ćwiczeń, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, instrukcje na nośnikach papie-
rowych dotyczące korzystania z gier, publikacje drukowane, 
książki, czasopisma, katalogi, broszury informacyjne, prospek-
ty, ulotki, kalendarze, albumy, almanachy, afisze i plakaty, dru-
kowane rozkłady godzinowe, diagramy, rysunki, fotografie, 
obrazy, przezrocza, odbitki i reprodukcje graficzne, zakładki 
do książek, karty pocztowe, etykiety, torby i torebki kartono-
we i papierowe, opakowania wykonane z papieru, tektury 
i tworzyw sztucznych, pudła i pudełka kartonowe i papiero-
we, chorągiewki papierowe, statuetki z papieru typu mache, 
szyldy i tablice ogłoszeniowe z kartonu, tektury lub papieru, 
przybory do pisania, pióra, długopisy, flamastry, ołówki, zesta-
wy przyborów do pisania, piórniki, etui na pióra, podstawki 
do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, notesy, blocz-
ki do pisania, papier listowy, koperty, papeteria, ozdobne ka-
setki na papeterię, teczki, skoroszyty, segregatory, papierowe 
obwoluty i oprawy na luźne kartki i na dokumenty, 24 na-
szywki materiałowe na ubrania, etykiety z materiału tekstyl-
nego, naszywki z materiałów tekstylnych, materiały tekstylne 
do produkcji odzieży, tkaniny będące materiałami w belach, 
materiały pokryte motywami rysunkowymi do haftowania, 
materiały przylepne w formie naklejek [tkanina], bielizna 
pościelowa z tekstylnych materiałów nietkanych, materiały 
tekstylne przeznaczone na bieliznę pościelową, materiały 
tekstylne do użytku jako zasłony do okien, materiały tekstylne 
w belach do produkcji poszewek na poduszki, 26 tekstylne 
naszywki do naprasowania, ozdobne emblematy z materiału, 
emblematy wyszywane, aplikacje z tkanin, 41 usługi eduka-
cyjne, w tym dostarczane przez Internet, usługi edukacyjne 
w zakresie nauki języków obcych, prowadzenie edukacyjnych 
kursów internetowych, udzielanie informacji dotyczących 
edukacji za pośrednictwem Internetu, usługi doradcze w za-
kresie edukacji, usługi w zakresie organizowania i prowadze-
nia szkoleń, kursów, kursów nauki języków obcych, usługi 
przeprowadzania sprawdzianów edukacyjnych, usługi tłuma-
czy, udostępnianie edukacji multimedialnej za pomocą strony 
internetowej, publikacja materiałów dostępnych za pośred-
nictwem baz danych lub Internetu, usługi w zakresie konkur-
sów świadczone za pośrednictwem Internetu, udostępnianie 
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które 
mogą być przeglądane, udostępnianie interaktywnych gier 
komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem 
Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi 
rozrywkowe oferowane w systemie on-line z komputerowej 
bazy danych lub z Internetu, gry internetowe [nie do po-
brania], usługi w zakresie wypożyczania nośników dźwięku, 
obrazu i/lub danych z nagranymi na nich publikacjami, mate-
riałami szkoleniowymi, grami, nagraniami audio i video oraz 
prezentacjami multimedialnymi, usługi w zakresie organizo-
wania i obsługi zjazdów, sympozjów, seminariów, szkoleń, 
konferencji i kongresów poświęconym tematyce nauczania, 
usługi w zakresie organizowania wystaw związanych z kulturą 
lub edukacją, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
pokazów oraz loterii i konkursów o charakterze edukacyjnym, 
usługi klubowe w zakresie nauczania, usługi w zakresie or-
ganizowania pokazów filmowych oraz przedstawień teatral-
nych, usługi w zakresie rezerwacji miejsc na seanse i spektakle, 
usługi w zakresie organizowania i prowadzenia obozów waka-
cyjnych, usługi świadczone przez studia filmowe oraz studia 
nagrań dźwiękowych, produkcja filmów szkoleniowych, pro-
dukcja nagrań dźwiękowych i nagrań wideo, produkcja na-
grań audiowizualnych, produkcja przedstawień muzycznych, 
produkcja filmów animowanych, produkcja filmów w celach 
edukacyjnych, produkcja filmów wideo i DVD.

(210) 487587 (220) 2018 06 27
(731) DERMOTECH BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) be young CARE

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, mydła, kosmetyki, płyny 
do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
kremy kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, mleczka ko-
smetyczne, płyny kosmetyczne, toniki kosmetyczne, zesta-
wy kosmetyków.

(210) 487598 (220) 2018 06 27
(731) ADAMA MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA 

AKCYJNA, Brzeg Dolny
(540) OSNOVA
(510), (511) 5 pestycydy, insektycydy, fungicydy i herbicydy.

(210) 487613 (220) 2018 06 27
(731) GOŁDZIŃSKI PIOTR EDUKACJA I PROMOCJA 

ZDROWIA, Kraków
(540) planuj zdrowie
(510), (511) 35 informacji o usługach lekarzy, przychodni, 
szpitali, klinik oraz o innych usługach medycznych, usługi 
reklamowe związane z prezentowaniem w Internecie usług 
lekarzy, przychodni, szpitali, klinik oraz innych usług me-
dycznych dla celów ich nabywania przez pacjentów, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych w zakresie usług me-
dycznych za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja 
sprzedaży, administrowanie sprzedażą, udostępnianie ana-
liz sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, usługi dorad-
cze dotyczące, promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie 
promocji sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
usługi w zakresie promocji sprzedaży, zarządzanie sprzedażą 
i bazą klientów, usługi w zakresie reklamy i promocji sprze-
daży, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, 
promowanie sprzedaży usług (na rzecz osób trzecich) po-
przez przygotowywanie reklam, pozyskiwanie umów kupna 
i sprzedaży towarów i usług na rzecz innych, organizowanie 
prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zaku-
pem i sprzedażą produktów, usługi w zakresie administro-
wania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi han-
dlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, dystrybucja materiałów 
reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szcze-
gólności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) 
w kraju lub poza nim, rozwój systemów zarządzania szpita-
lami, dystrybucja broszur, materiałów i ulotek reklamowych, 
wydawanie ulotek reklamowych, udostępnianie powierzch-
ni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe, reklama i usługi re-
klamowe, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, broszurach, 
plakatach, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, rozpowszechniania materiałów reklamo-
wych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
mocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe obej-
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mujące promowanie działań zwiększających świadomość 
społeczeństwa w zakresie chorób, usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii 
zdrowotnych i opieki społecznej, dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
38 udostępnianie pacjentom internetowego forum dysku-
syjnego na temat jakości usług lekarzy, przychodni, szpitali, 
klinik oraz innych usług medycznych, udostępnianie pacjen-
tom i lekarzom internetowego portalu, wortalu lub innego 
serwisu internetowego do wymiany informacji o usługach 
medycznych, udostępnianie pacjentom i lekarzom interne-
towego portalu, wortalu lub innego serwisu internetowego 
do umawiania wizyt lekarskich, zapewnianie użytkownikom 
dostępu do informacji w Internecie, przesyłanie informacji 
i obrazów związanych z lekami, medycyną i higieną, 41 sym-
pozja związane z edukacją, organizowanie sympozjów zwią-
zanych z edukacją, organizowanie seminariów związanych 
z edukacją, edukacja zawodowa, zapewnienie edukacji, 
edukacja prawna, szkolenie edukacyjne, pokazy edukacyj-
ne, seminaria edukacyjne, usługi edukacyjne, informacja 
o edukacji, usługi edukacji medycznej, usługi szkół (eduka-
cja), doradztwo zawodowe, publikacja materiałów eduka-
cyjnych, publikowanie tekstów edukacyjnych’ publikowanie 
książek edukacyjnych, organizowanie wykładów edukacyj-
nych, wyznaczanie standardów edukacyjnych, organizo-
wanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie zjazdów 
edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, 
prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie 
kongresów edukacyjnych, dostarczanie informacji edu-
kacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, 
usługi doradztwa edukacyjnego, organizowanie konkursów 
edukacyjnych, zarządzanie usługami edukacyjnymi, organi-
zowanie i prowadzenie imprez edukacyjnych, usługi eduka-
cyjne dotyczące zdrowia, publikowanie dydaktycznych ma-
teriałów edukacyjnych, usługi edukacyjne z zakresu farmacji, 
usługi edukacyjne związane z odżywianiem, higieną, usługi 
edukacyjne z zakresu medycyny, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji 
i seminariów w celach edukacyjnych, planowanie wykładów 
w celach edukacyjnych, publikowanie przewodników edu-
kacyjnych i szkoleniowych, świadczenie usług edukacyj-
nych w zakresie zdrowia, prowadzenie seminariów eduka-
cyjnych dotyczących zagadnień medycznych, świadczenie 
usług edukacyjnych związanych z dietą, prowadzenie edu-
kacyjnych programów wspierających dla pacjentów, orga-
nizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, 
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobisto-
ściami w celach edukacyjnych, prowadzenie edukacyjnych 
programów wspierających dla pracowników służby zdrowia, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby 
zdrowia, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzi-
nie zdrowia i sprawności fizycznej, prowadzenie seminariów 
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, orga-
nizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, 
organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk 
medycznych, dostarczanie informacji edukacyjnej, udzie-
lanie informacji zdrowotnej, dostarczanie informacji doty-
czących edukacji, usługi informacji telefonicznej związane 
z edukacją, udostępnianie informacji edukacyjnych w dzie-
dzinie zdrowia i sprawności fizycznej, 44 promocja sprzeda-
ży usług lekarzy, przychodni, szpitali, klinik oraz innych usług 
medycznych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług le-
karzy, przychodni, szpitali, klinik oraz innych usług medycz-
nych, pośrednictwo w zakresie umawiania wizyt lekarskich 
przez Internet, usługi edukacji medycznej, usługi poradnic-
twa medycznego, usługi informacyjne w zakresie opieki 
medycznej, udzielanie informacji związanych z usługami 

medycznymi, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowot-
nej [medyczne], usługi informacji medycznej świadczone 
za pośrednictwem Internetu, informacja medyczna i udzie-
lanie informacji medycznej, udostępnianie informacji on-li-
ne dotyczących onkologii, udzielania informacji medycznej 
w dziedzinie opieki zdrowotnej,usługi doradcze i informa-
cyjne dotyczące produktów medycznych, usługi doradcze 
i informacyjne w dziedzinie zdrowia, udzielanie informacji 
z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie infor-
macji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowe-
go, usługi doradcze i informacyjne związane z produktami 
farmaceutycznymi, usługi medyczne.

(210) 487619 (220) 2018 06 27
(731) GOŁDZIŃSKI PIOTR EDUKACJA I PROMOCJA 

ZDROWIA, Kraków
(540) planuj zdrowie

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe polegające na rozpo-
wszechnianiu za pośrednictwem sieci komputerowej bazy 
informacji o usługach lekarzy, przychodni, szpitali, klinik oraz 
o innych usługach medycznych, usługi reklamowe zwią-
zane z prezentowaniem w Internecie usług lekarzy, przy-
chodni, szpitali, klinik oraz innych usług medycznych dla 
celów ich nabywania przez pacjentów, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych w zakresie usług medycznych 
za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprze-
daży, administrowanie sprzedażą, udostępnianie analiz 
sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, usługi doradcze 
dotyczące, promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie pro-
mocji sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
usługi w zakresie promocji sprzedaży, zarządzanie sprzedażą 
i bazą klientów, usługi w zakresie reklamy i promocji sprze-
daży, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, 
promowanie sprzedaży usług (na rzecz osób trzecich) po-
przez przygotowywanie reklam, pozyskiwanie umów kupna 
i sprzedaży towarów i usług na rzecz innych, organizowanie 
prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zaku-
pem i sprzedażą produktów, usługi w zakresie administro-
wania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi han-
dlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, dystrybucja materiałów 
reklamowych(ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szcze-
gólności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) 
w kraju lub poza nim, rozwój systemów zarządzania szpi-
talami, dystrybucja broszur, materiałów i ulotek reklamo-
wych, wydawanie ulotek reklamowych, udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, reklama i usługi 
reklamowe, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, broszurach, 
plakatach, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, rozpowszechniania materiałów reklamo-
wych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
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mocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe obej-
mujące promowanie działań zwiększających świadomość 
społeczeństwa w zakresie chorób, usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii 
zdrowotnych i opieki społecznej, dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
38 udostępnianie pacjentom internetowego forum dysku-
syjnego na temat jakości usług lekarzy, przychodni, szpitali, 
klinik oraz innych usług medycznych, udostępnianie pacjen-
tom i lekarzom internetowego portalu, wortalu lub innego 
serwisu internetowego do wymiany informacji o usługach 
medycznych, udostępnianie pacjentom i lekarzom interne-
towego portalu, wortalu lub innego serwisu internetowego 
do umawiania wizyt lekarskich, zapewnianie użytkownikom 
dostępu do informacji w Internecie, przesyłanie informacji 
i obrazów związanych z lekami, medycyną i higieną, 41 sym-
pozja związane z edukacją, organizowanie sympozjów zwią-
zanych z edukacją, organizowanie seminariów związanych 
z edukacją, edukacja zawodowa, zapewnienie edukacji, 
edukacja prawna, szkolenie edukacyjne, pokazy edukacyjne, 
seminaria edukacyjne, usługi edukacyjne, informacja o edu-
kacji, usługi edukacji medycznej, usługi szkół (edukacja), do-
radztwo zawodowe, publikacja materiałów edukacyjnych, 
publikowanie tekstów edukacyjnych’ publikowanie książek 
edukacyjnych, organizowanie wykładów edukacyjnych, 
wyznaczanie standardów edukacyjnych, organizowanie 
sympozjów edukacyjnych, organizowanie zjazdów eduka-
cyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, prowa-
dzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie kongresów 
edukacyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, rozpo-
wszechnianie materiałów edukacyjnych, usługi doradztwa 
edukacyjnego, organizowanie konkursów edukacyjnych, 
zarządzanie usługami edukacyjnymi, organizowanie i pro-
wadzenie imprez edukacyjnych, usługi edukacyjne doty-
czące zdrowia, publikowanie dydaktycznych materiałów 
edukacyjnych, usługi edukacyjne z zakresu farmacji, usługi 
edukacyjne związane z odżywianiem, higieną, usługi edu-
kacyjne z zakresu medycyny, organizowanie i prowadzenie 
konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji i se-
minariów w celach edukacyjnych, planowanie wykładów 
w celach edukacyjnych, publikowanie przewodników edu-
kacyjnych i szkoleniowych, świadczenie usług edukacyjnych 
w zakresie zdrowia, prowadzenie seminariów edukacyjnych 
dotyczących zagadnień medycznych, świadczenie usług 
edukacyjnych związanych z dietą, prowadzenie edukacyj-
nych programów wspierających dla pacjentów, organizo-
wanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, prze-
prowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami 
w celach edukacyjnych, prowadzenie edukacyjnych pro-
gramów wspierających dla pracowników służby zdrowia, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby 
zdrowia, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzi-
nie zdrowia i sprawności fizycznej, prowadzenie seminariów 
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, orga-
nizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycz-
nej, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie 
nauk medycznych, dostarczanie informacji edukacyjnej, 
udzielanie informacji zdrowotnej, dostarczanie informacji 
dotyczących edukacji, usługi informacji telefonicznej zwią-
zane z edukacją, udostępnianie informacji edukacyjnych 
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, 44 promocja 
sprzedaży usług lekarzy, przychodni, szpitali, klinik oraz in-
nych usług medycznych, pośrednictwo w zakresie naby-
wania usług lekarzy, przychodni, szpitali, klinik oraz innych 
usług medycznych, pośrednictwo w zakresie umawiania 
wizyt lekarskich przez Internet, usługi edukacji medycznej, 
usługi poradnictwa medycznego, usługi informacyjne w za-

kresie opieki medycznej, udzielanie informacji związanych 
z usługami medycznymi, usługi doradcze w zakresie opieki 
zdrowotnej [medyczne], usługi informacji medycznej świad-
czone za pośrednictwem Internetu, informacja medyczna 
i udzielanie informacji medycznej, udostępnianie informacji 
on-line dotyczących onkologii, udzielania informacji me-
dycznej w dziedzinie opieki zdrowotnej,usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, udzielanie in-
formacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie 
informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywienio-
wego, usługi doradcze i informacyjne związane z produkta-
mi farmaceutycznymi, usługi medyczne.

(210) 487623 (220) 2018 06 27
(731) RADOŃ JACEK, Kraków
(540) Lamberg
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 487628 (220) 2018 06 27
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała

(540) WIEJSKI MIKS EKSTRA MAŚLANY SMAK

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 08.03.01, 08.03.03, 08.03.06, 
06.01.02, 06.07.08, 03.04.02

(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzę-
ce do celów spożywczych, tłuszcze roślinne do celów 
spożywczych.

(210) 487630 (220) 2018 06 27
(731) BMK EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) U URZĘDOWSKI

(531) 07.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 okna niemetalowe, okna witrażowe, 20 nie-
metalowy osprzęt do okien, rolety, story wewnętrzne, 
niemetalowy osprzęt do drzwi, niemetalowe parapety, 
futryny drzwi, ramy okienne niemetalowe, 37 usługi mon-
tażowe w zakresie wstawiania i wymiany okien i drzwi, 
nadzór budowlany i techniczny, usługi budowlane, usłu-
gi związane z naprawą i konserwacją okien i drzwi, roboty 
wykończeniowe.

(210) 487685 (220) 2018 06 29
(731) RADO DOMINIK, Katowice
(540) Papieżanka
(510), (511) 32 wody mineralne.
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(210) 487695 (220) 2018 06 29
(731) ZWONARZ MICHAŁ CONCRETE ART, Niemodlin
(540) Concrete Art
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, bu-
dowlane płyty niemetalowe, budowlane materiały nieme-
talowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, 
ściany (pokrycia niemetalowe), wytwory wykonane z kamie-
nia, betonu lub marmuru, cement, cementowe (płyty -).

(210) 487702 (220) 2018 06 30
(731) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo
(540) FLAGA ZAPACHOWA
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], aromaty do ciast 
(olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], 
aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, bal-
samy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do ce-
lów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, bazy 
do perfum kwiatowych, bursztyn [wyroby perfumeryjne], 
chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku do-
mowego [pranie], cytrynowe olejki eteryczne, detergenty, 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych dezodoranty dla ludzi i zwierząt, 
drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, 
ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do ce-
lów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promienio-
waniem słonecznym, esencja mięty [olejek eteryczny], 
esencje eteryczne, jonony [wyroby perfumeryjne], kadzi-
dełka, kadzidełka na patyczkach, kosmetyki, kosmetyki 
dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, ma-
ski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta 
do wyrobów perfumeryjnych, mydło do golenia, mydło 
migdałowe, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek 
golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek 
migdałowy, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, 
olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki ete-
ryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, pałeczki za-
pachowe, piżmo [wyroby perfumeryjne], pomadki do ust, 
preparaty do odymiania [perfumy], preparaty do prania, 
preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do ce-
lów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpie-
li, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, 
preparaty toaletowe, produkty do odświeżania oddechu 
w sprayu, produkty perfumeryjne, saszetki zapachowe 
do bielizny, środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
terpeny [olejki eteryczne], woda kolońska, woda lawendo-
wa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosme-
tycznych, zestawy kosmetyków.

(210) 487728 (220) 2018 07 02
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL 

JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) SQUEEZY FREEZY

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodo-
we, rolady lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody), 
lody sorbetowe, desery z udziałem lodów, lody w proszku, 
galaretki owocowe (jako słodycze), ciasta, ciastka, ciasta mro-

żone, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze, 
sosy do deserów w tym do lodów, napoje mrożone na bazie 
czekolady, herbaty, kakao lub kawy.

(210) 487745 (220) 2018 07 02
(731) WIERZBICKA-BAXTER AGNIESZKA BUSINESS 

REPUBLIC, Warszawa
(540) Szydłowianka
(510), (511) 30 czekolada, śliwki w czekoladzie, czekolada 
nadziewana, bakalie w czekoladzie, owoce w czekoladzie, 
aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawo-
we, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi 
(nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, 
bułeczki słodkie, bułki, chałwa, ciasto [masa do pieczenia], 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w prosz-
ku, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki 
smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, esencje 
do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne 
i olejki eteryczne, gofry, grzanki, herbata, herbata mrożona, 
jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożyw-
cze], kanapki, karmelki [cukierki], kawa, kawa nienaturalna, 
kawa niepalona, lukier do ciast, marynaty, mięsne sosy, 
mięso zapiekane w cieście, muesli, musy czekoladowe, na-
poje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, 
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napo-
je na bazie kawy, ocet, orzechy w czekoladzie, owocowe 
galaretki [słodycze], pasta z soi [przyprawy], pasty czekola-
dowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie 
czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście, 
piernik, pierożki na bazie mąki, pizza, placki, płatki kukury-
dziane, pralinki, preparaty roślinne zastępujące kawę, prosz-
ki do sporządzania lodów, przyprawy, przyprawy korzenne, 
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], 
sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sosy [przypra-
wy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidoro-
we, sosy sałatkowe, tarty (z owocami), wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wy-
sokoproteinowe batoniki zbożowe, zioła do celów spożyw-
czych, zioła konserwowane [przyprawy].

(210) 487800 (220) 2018 07 03
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) BIELENDA MAGIC BRONZE
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgna-
cyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki 
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjo-
nalne, kosmetyki do stylizacji włosów, wszystkie towary dla 
kobiet.

(210) 487801 (220) 2018 07 03
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) BIELENDA MAGIC EGG
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgna-
cyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki 
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjo-
nalne, kosmetyki do stylizacji włosów, wszystkie towary dla 
kobiet.
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(210) 487842 (220) 2018 07 04
(731) AMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Smart OOH
(510), (511) 9 podświetlane tablice informacyjne, podświe-
tlane tablice z tworzyw sztucznych do celów reklamowych, 
16 afisze, plakaty, drukowane materiały promocyjne, druki 
handlowe, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, 
reklamy drukowane, tablice z papieru lub kartonu, broszury, 
fotografie, grafiki, kalendarze, katalogi, książki, gazety, obrazy, 
prospekty, reprodukcje graficzne, rysunki, 19 niemetalowe 
materiały budowlane wykorzystywane przy budowie nośni-
ków reklamy wewnętrznej i zewnętrznej, 20 tablice reklamo-
we i ogłoszeniowe przenośne i montowane na stałe, tablice 
i powierzchnie reklamowe montowane na wolnym powietrzu 
i w pomieszczeniach zamkniętych, tablice reklamowe o kon-
strukcji pozwalającej na cykliczną zmianę ekspozycji bez ko-
nieczności wymiany materiału reklamowego, tablice reklamo-
we z wymiennymi powierzchniami ekspozycyjnymi, 35 usługi 
reklamy zewnętrznej, usługi reklamowe z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, graficznych i wizualnych, 
przygotowywanie kampanii reklamowych i promocyjnych, 
doradztwo w zakresie reklamy, pozyskiwanie i wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, organizowanie targów, poka-
zów i wystaw w celach reklamowych, badania rynku, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, 37 usługi ogólnobudowlane, 
naprawa lub konserwacja szyldów, usługi w zakresie montażu 
i demontażu nośników reklamowo-ogłoszeniowych, insta-
lacja, naprawa i konserwacja nośników reklamy zewnętrznej, 
usługi w zakresie instalowania konstrukcji metalowych i sta-
lowych, sprzątanie i czyszczenie obiektów, 40 drukowanie 
fotograficzne, kopiowanie filmów fotograficznych, obróbka 
filmów i obróbka fotograficzna, wywoływanie fotograficzne, 
drukowanie wywoływanie zdjęć i filmów, wykonywanie odbi-
tek fotograficznych, wywoływanie filmów fotograficznych, ko-
piowanie zdjęć, skład fotograficzny, 41 fotoreportaże, wykony-
wanie zdjęć bez wywoływania, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, odtwarzanie i nagrywanie dźwięku i obrazów 
na magnetycznych nośnikach obrazu i dźwięku, 42 usługi 
w zakresie wzornictwa przemysłowego i małej architektury, 
dekoracja wnętrz, usługi plastyczne w zakresie projektowania 
i stylizacji opakowań, znaków towarowych i firmowych, usługi 
plastyczne związane z projektowaniem i stylizowaniem ele-
mentów graficznych, rysunkowych i przestrzennych reklam 
na wszelkich nośnikach reklamowych, w tym reklam telewi-
zyjnych, prasowych, reprodukcja danych na CD-romach, od-
zyskiwanie danych.

(210) 488030 (220) 2018 07 10
(731) WODYŃSKA ANNA, Katowice
(540) NESSE TRENINGI INTERPERSONALNE
(510), (511) 41 szkolenia zawodowe, szkolenia personelu, 
szkolenia biznesowe, szkolenia w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem warsztatów, usługi edukacyjne związane ze szkole-
niami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane ze szko-
leniami pracowników, usługi doradcze w zakresie edukacji 
i szkolenia kierownictwa i personelu, nauczanie i szkolenia 
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, 
udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postę-
pach związanych z edukacją i szkoleniami.

(210) 488031 (220) 2018 07 10
(731) WODYŃSKA ANNA, Katowice

(540) navigare necesse est

(531) 24.15.02, 24.15.08, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 41 szkolenia zawodowe, szkolenia personelu, 
szkolenia biznesowe, szkolenia w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem warsztatów, usługi edukacyjne związane ze szkole-
niami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane ze szko-
leniami pracowników, usługi doradcze w zakresie edukacji 
i szkolenia kierownictwa i personelu, nauczanie i szkolenia 
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, 
udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postę-
pach związanych z edukacją i szkoleniami.

(210) 488038 (220) 2018 07 10
(731) BRIJESH DILIPBHAI NANDANI, Warszawa
(540) CURRY HOUSE
(510), (511) 29 mięso, drób i dziczyzna, ryby, owoce morza 
i mięczaki, owoce i warzywa konserwowane, suszone i goto-
wane, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orze-
chy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, danie gotowe, zawierające głównie mięso, danie go-
towe, zawierające głównie drób, danie gotowe, zawierające 
głównie ryby lub owoce morza lub mięczaki, danie gotowe, 
zawierające głównie warzywa lub grzyby (w tym orzechy 
i nasiona roślin strączkowych), mleko, produkty mleczne, jo-
gurt, kefir, napoje na bazie mleka lub jogurtu, 30 ciasta mro-
żone nadziewane mięsem i warzywami, chrupki zbożowe, 
chrupki ryżowe, chipsy ryżowe, chipsy zbożowe, ciasteczka 
ryżowe ciastka z prosa, dania gotowe zawierające makaron, 
gotowe dania z ryżu, gotowe dania z makaronu, gotowe 
produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski 
na bazie zbóż, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, 
z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, dania i przekąski na ba-
zie ryżu, przekąski składające się z produktów zbożowych, 
przekąski słone na bazie kukurydzy, przekąski słone na bazie 
zbóż, przekąski składające się głównie z chleba, ryż z warzy-
wami, warzywa w cieście, wyroby piekarnicze z warzywami 
i rybami, suszone wodorosty, ciasto do pieczenia, gotowania 
i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, su-
che i świeże makarony, kluski i pierogi, placki, placki z mąki 
pszennej, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, dese-
ry lodowe, lodowe wyroby cukiernicze, sorbety, substytuty 
lodów, żywność na bazie kakao, słodycze gotowane, słodkie 
wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), esencje 
do gotowania, przyprawy i mieszanki przypraw, owocowe 
aromaty, inne niż esencje, octy, sosy, czatnej i pasty, czeko-
lada, herbata, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowe 
kakao i napoje na bazie kakao, herbata rozpuszczalna, kakao, 
kawa, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami 
smakowymi, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, napo-
je kawowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje 
gazowane (na bazie kawy, kakao lub czekolady), napary 
ziołowe, wyroby z kakao, wyciągi z herbaty (nielecznicze), 
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substytuty kawy i herbaty, 32 piwo, woda, woda mineralna, 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe 
oraz syropy, esencje i preparaty do przyrządzania napojów, 
43 usługi w zakresie zaopatrywania w żywność i napoje, 
usługi restauracji, barów, kawiarni i pubów, udzielanie infor-
macji, ocen, porad, konsultacji i recenzji w zakresie restau-
racji, barów, kawiarni i pubów, usługi rezerwacji dotyczące 
restauracji, barów, kawiarni i pubów, obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi 
cateringu zewnętrznego.

(210) 488182 (220) 2018 07 13
(731) CZERNY MARIAN MCN, Gliwice
(540) oxyMedico

(531) 02.07.12, 02.07.23, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej [medyczne], kliniki medyczne, badania 
medyczne, konsultacje medyczne, usługi w zakresie leczenia 
medycznego.

(210) 488183 (220) 2018 07 13
(731) CZERNY MARIAN MCN, Gliwice
(540) oxyTerapia

(531) 02.07.12, 02.07.23, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej [medyczne], kliniki medyczne, badania 
medyczne, konsultacje medyczne, usługi w zakresie leczenia 
medycznego.

(210) 488187 (220) 2018 07 13
(731) SOLGAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło
(540) SolGam Rok założenia 1990 Sp. z o.o.

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa wykorzystywane w przetwórstwie tworzyw sztucz-
nych, w szczególności formy wtryskowe, piły, kalibratory 
do wytłaczania tworzyw sztucznych, perforatory, suszarki 
przemysłowe, głowice wiertarskie, jako części maszyn, prze-
ciągarki do metalu, maszyny drukarskie i kalandry, pompy, 
kompresory i wentylatory, roboty przemysłowe, urządzenia 
do przenoszenia i transportu, w szczególności nawijarki me-
chaniczne, maszyny, narzędzia i urządzenia do mocowania 
i łączenia, 40 budowanie maszyn na zamówienie.

(210) 488188 (220) 2018 07 13
(731) KANCELARIA RADCOWSKO ADWOKACKA LEGE 

MEDICINAE GRABOWSKI I CNOTA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Chorzów

(540) LEGE MEDICINAE

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 488190 (220) 2018 07 13
(731) TREND TJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) RE TREND

(531) 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 materiały do wyściełania i wypychania, 
wata tapicerska, pianka tapicerska, 40 obróbka materiało-
wa, usługi w zakresie obróbki pianki tapicerskiej, klejenie, 
utylizacja unieszkodliwianie odpadów, recykling odpadków 
i odpadów.

(210) 488191 (220) 2018 07 13
(731) DMOWSKI ANDRZEJ, WARSZAWA
(540) Radość Med
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
zajęcia sportowe, szkolenia sportowe, usługi sportowe, za-
jęcia sportowe i rekreacyjne, usługi sportowe i kulturalne, 
informacje dotyczące edukacji sportowej, usługi w zakre-
sie edukacji sportowej, usługi w zakresie rozrywki sporto-
wej, usługi w zakresie informacji sportowej, usługi sporto-
we i w zakresie fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do rekreacji sportowej, pozamiejskie ośrodki rekreacyjno 
- sportowe [country club] wyposażone w obiekty i sprzęt 
sportowy, 43 wynajem zakwaterowanie tymczasowego 
w domach i mieszkaniach wakacyjnych, zapewnianie zaple-
cza mieszkalnego w ramach opieki społecznej [tymczasowe 
zakwaterowanie], tymczasowe zakwaterowanie, zakwatero-
wanie tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów, 
organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, orga-
nizowanie zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja za-
kwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania 
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, udostępnia-
nie informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania, 
udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu 
za pośrednictwem Internetu, usługi obiektów gościnnych 
[zakwaterowanie], usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakre-
sie wynajmu pokojów, wynajmowanie pokoi, żłobki, ośrodki 
opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, zapewnia-
nie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszka-
niach, bary, kontraktowe usługi w zakresie żywności, ofero-
wanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, organizowanie posiłków w hotelach, 
stołówki, snack-bary, serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, przygotowywanie posiłków, przygoto-
wywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napo-
jów, serwowanie żywności i napojów dla gości, usługi barów 
i restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], 
usługi restauracji hotelowych, usługi w zakresie gotowania 
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posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 44 usługi doradcze 
w zakresie opieki zdrowotnej, usługi informacyjne w zakresie 
opieki zdrowotnej, usługi w zakresie zorganizowanej opieki 
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej 
[medyczne], usługi informacyjne w zakresie opieki medycz-
nej, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo do-
tyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], 
doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo 
w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo żywieniowe, 
fizjoterapia, hospicja, informacje dotyczące masażu, masaż, 
monitorowanie pacjentów, opieka medyczna i zdrowotna, 
opieka pielęgniarska (medyczna -), opieka zdrowotna w za-
kresie terapii relaksacyjnej, opracowywanie indywidualnych 
programów rehabilitacji fizycznej, organizowanie zakwate-
rowania w domach dla rekonwalescentów, organizowanie 
zakwaterowania w domach spokojnej starości, organizowa-
nie zakwaterowania w sanatoriach, ośrodki zdrowia, profesjo-
nalne doradztwo w zakresie zdrowia, rehabilitacja fizyczna, 
sanatoria, świadczenie usług przez domy opieki nad starszy-
mi ludźmi, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, 
świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, 
usługi domów opieki, usługi domowej opieki zdrowotnej, 
usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi pielę-
gniarskiej pomocy domowej, usługi szpitalnych domów 
opieki.

(210) 488196 (220) 2018 07 13
(731) KRZYSZTOF MAGDIJ ECOFLORES, Nowy Targ
(540) bez efektu rosy
(510), (511) 3 mydła, mydła karbolowe, mydła nielecznicze, 
mydło alkaliczne, mydło perfumowane, mydła perfumo-
wane, perfumowane mydła, mydła toaletowe, mydło pielę-
gnacyjne, mydło przemysłowe, mydła kosmetyczne, mydła 
granulowane, roztwory mydła, przeciwpotowe mydła, my-
dło migdałowe, mydło dezodoryzujące, mydło aloesowe, 
mydło [detergent], mydło pod prysznic, mydła w płynie, my-
dło do kąpieli, nielecznicze mydła toaletowe, mydła do rąk, 
mydła w kremie, mydła w żelu, mydła i żele, mydła do prania, 
mydło do golenia, mydło do skóry, produkty z mydła, mydła 
w kostce, mydła do twarzy, mydła do użytku osobistego, my-
dła do użytku domowego, kremowe mydło do ciała, mydła 
do pielęgnacji ciała, mydła w postaci żelu, mydło niewyma-
gające użycia wody, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła 
w kremie do mycia, mydła w płynie do kąpieli, mydła do oży-
wiania koloru tkanin, kostki mydła do mycia ciała, kora my-
dłoki (kwilai) do prania, mydła z gąbką roślinną [luffą], mydło 
w listkach do użytku osobistego, mydło w płynie do kąpieli 
stóp, mydło w płynie do mycia naczyń, mydła do czyszcze-
nia przedmiotów wykonanych ze skóry, emulsje do mycia 
ciała nie zawierające mydła, mydła w płynie do rąk i twarzy, 
kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, opa-
kowania uzupełniające do dozowników, zawierające mydło 
do rąk, płyny do mycia, kremy do mycia, środki do mycia rak, 
preparaty do mycia rąk, środek do mycia rąk, środki do my-
cia zębów, preparaty do mycia włosów, produkty do mycia 
rąk, proszek do mycia włosów, płyny do mycia twarzy [ko-
smetyki], preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, opakowania 
uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do my-
cia ciała, szampony w kostkach, środki czyszczące, pianka 
do czyszczenia, płyny do czyszczenia, mydełka, balsamy 
oczyszczające, detergenty do użytku domowego, deter-
genty do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, detergenty, inne niż do użytku 

w procesach) produkcyjnych oraz inne niż do celów me-
dycznych, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie 
domowym, detergenty piorące do użytku profesjonalnego, 
detergenty w piance, dodatki do prania, dodatki do prania 
do zmiękczania wody, kosmetyczne płyny do włosów, ko-
smetyczne środki nawilżające, kosmetyki, kosmetyki dla 
dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki 
blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki brązująco - 
opalizujące, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyczne 
preparaty fryzjerskie, kosmetyczne pudry do twarzy, kosme-
tyczne żele pod oczy, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, ko-
smetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do ust, kosme-
tyki do użytku osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki 
funkcjonalne, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki 
kolorowe, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie 
mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie 
żeli, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki w posta-
ci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki zawie-
rające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, 
kosmetyki zawierające pantenol, kremy do golenia, kremy 
do oczyszczania skóry [nielecznicze], pi kremy pielęgnacyjne 
do włosów, kremy pod prysznic, musująca piana do kąpie-
li, nielecznicze koncentraty do kąpieli, nielecznicze kremy 
do kąpieli, pi nielecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze 
perełki do kąpieli, nielecznicze pianki do kąpieli, nieleczni-
cze płyny do kąpieli, nielecznicze płyny do oczyszczania 
skóry, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ciała, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze pro-
dukty toaletowe, nielecznicze proszki do kąpieli, nielecznicze 
środki do namaczania ciała, nielecznicze środki oczyszczają-
ce w kremie, nielecznicze szampony do włosów, nieleczni-
cze żele do kąpieli, niemedyczne preparaty do kąpieli, pianka 
pod prysznic i do kąpieli, pianki do golenia, pianki do oczysz-
czania ciała, pianka oczyszczająca, pianki [kosmetyki], pian-
ki oczyszczające, pianki oczyszczające do skóry, pianki pod 
prysznic, piany do kąpieli, pieniące się płyny do kąpieli, pie-
niące się żele do kąpieli, płatki kąpielowe, płatki oczyszczają-
ce nasączone preparatami toaletowymi, płatki oczyszczające 
nasączone kosmetykami, płukanki do włosów [do użytku 
kosmetycznego], płukanki do włosów [szampon z odżyw-
ką], płyn do kąpieli, płyny do kąpieli w pianie, płyny do ką-
pieli w pianie dla niemowląt, płyny do oczyszczania skóry, 
pi płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny do pielęgnacji 
włosów, płyny do włosów i ciała, płyny oczyszczające, pły-
ny pielęgnacyjne, płyny pielęgnacyjne do włosów, prepara-
ty czyszczące do użytku osobistego, preparaty czyszczące 
w postaci pianek, preparaty do kąpieli, preparaty do kąpie-
li, nielecznicze, preparaty do kąpieli w pianie, preparaty 
do kąpieli nie zawierające substancji leczniczych, preparaty 
do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do pielęgnacji wło-
sów, nie do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji 
skóry, preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty 
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty ko-
smetyczne do złuszczania naskórka, preparaty kosmetyczne 
do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty 
kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne 
do pod prysznic, preparaty kosmetyczne do twarzy, prepa-
raty kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty kosmetyczne 
do skóry suchej, do stosowania w ciąży, preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne do kąpieli 
i prysznicowe, preparaty kosmetyczne po goleniu, preparaty 
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myjące, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty 
nielecznicze do oczyszczania skóry, preparaty odżywcze 
do włosów, preparaty odżywiające skórę, preparaty perfu-
meryjne, preparaty pod prysznic, preparaty przeciwpotne, 
preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty 
toaletowe, proszki do kąpieli, skóra [preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji -], sole do kąpieli, sole kąpielowe do ce-
lów innych niż lecznicze, sole pod prysznic, nie do celów 
medycznych, sole zapachowe do kąpieli, środki czyszczące 
do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia rąk, 
środki do namaczania do kąpieli do użytku kosmetyczne-
go, środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki 
do oczyszczania skóry twarzy, środki do pielęgnacji włosów, 
środki oczyszczające do skóry [nielecznicze], środki oczysz-
czające skórę, środki toaletowe, środki złuszczające skórę, 
środki zmiękczające, środki zmiękczające do włosów, środki 
zmiękczające skórę [nielecznicze], środki zmiękczające skó-
rę [emolienty], suche szampony, suflety do ciała, szampon 
do włosów, szampony, szampony dla niemowląt, szampo-
ny do ciała, szampony do użytku osobistego, szampony 
do włosów, szampony do włosów dla ludzi, szampony nie-
lecznicze, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów lecz-
niczych, szampony przeciwłupieżowe, szampony z odżywką 
do włosów, żel pod prysznic i do kąpieli, żele do kąpieli i pod 
prysznic nie do celów medycznych, żele do rąk, żele pod 
oczy, żele pod prysznic, zestawy kosmetyków.

(210) 488197 (220) 2018 07 13
(731) OLBRYCHTOWICZ-MORAJKO ANNA CAMERON HAIR, 

Nowy Targ
(540) CH Cameron Hair

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 26 ozdoby do włosów, wałki do włosów, artyku-
ły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, w szcze-
gólności włosy sztuczne, ludzkie włosy, włosy do przedłuża-
nia, syntetyczne treski, dopinane kucyki, koki do fryzur.

(210) 488208 (220) 2018 07 13
(731) FUNDACJA SUKCESU PISANEGO SZMINKĄ, Warszawa
(540) Yep

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 koszulki, koszulki polo, t-shirty, bluzy, nakrycia 
głowy, 38 zapewnienie dostępu do treści stron interneto-
wych i portali, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp 
do internetu, agencje informacyjne, agencje prasowe, emi-
sja radiowa, emisja telewizyjna, informacja o telekomunika-
cji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, ogłoszenia 
elektroniczne, poczta elektroniczna, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, przekaz 
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy 
pomocy komputera, radiofonia naziemna i internetowa, tele-
konferencje, wideokonferencje, telewizja kablowa, 41 usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie i ob-
sługa konferencji, kongresów, wystaw i konkursów, organi-
zowanie przyjęć w celach rozrywkowych, organizowanie 

konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie 
loterii, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, orga-
nizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie spektakli, 
organizowanie balów, wystawianie spektakli na żywo, pro-
dukcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi z tym związane, informacja o edukacji, informacja 
o imprezach rozrywkowych, edukacja jako nauczanie, usłu-
gi w zakresie kompozycji muzycznych, usługi trenerskie, 
doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub 
kształcenia, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publi-
kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, radiowe 
programy rozrywkowe, rozrywka jako widowiska, użytko-
wanie sal kinowych, sale koncertowe, fotoreportaże, publi-
kowanie książek, kształcenie praktyczne, kursy koresponden-
cyjne, organizowanie loterii, mikro-wydawnictwa, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów 
na taśmach wideo, publikowanie i obsługa publikacji elek-
tronicznych on-line, organizowanie i prowadzenie pracow-
ni specjalistycznych, pisanie scenariuszy, produkcja filmów, 
produkcja programów telewizyjnych, przedstawienia teatral-
ne, organizacja przyjęć, publikacja elektroniczna on-line ksią-
żek i periodyków, publikowanie tekstów, radiowe programy 
edukacyjne lub rozrywkowe.

(210) 488211 (220) 2018 07 13
(731) LAFRENTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) lh LafHome

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą budynków i ziemi, usługi w zakresie 
nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, 
usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, 
37 usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane 
w zakresie stawiania budynków, budowa obiektów usługo-
wo-handlowych, usługi w zakresie remontów budynków, 
budowa budynków mieszkaniowych, komercyjnych, usłu-
gowych i handlowych.

(210) 488214 (220) 2018 07 13
(731) NARUSZEWICZ BOŻENA PPHU MORZE MLEKA, Ośno
(540) MORZE MLEKA
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, mleko w proszku 
pełne, mleko odtłuszczone, serwatka, permeat serwatkowy.

(210) 488215 (220) 2018 07 13
(731) CENEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) EKSPERT CENEO
(510), (511) 9 czasopisma elektroniczne dotyczące nowinek 
technologicznych, gier komputerowych i gier planszowych, 
35 sporządzanie, dostarczanie i rozpowszechnianie infor-
macji dotyczących charakterystyki, jakości i cen ogólnodo-
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stępnych towarów i usług, udzielanie informacji i porad do-
tyczących charakterystyki, jakości i cen ogólnodostępnych 
towarów i usług, usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne i udzielanie informacji w tym zakresie, usługi w zakresie 
badania rynku, udostępnianie rynku online dla celów kupna 
i sprzedaży towarów, usługi porównywania cen, aranżowa-
nie, wyszukiwanie źródeł, publikowanie i dostarczanie recen-
zji produktów, informacja, doradztwo i poradnictwo doty-
czące wyżej wymienionych usług, 38 udostępnianie blogów, 
forów, fotogalerii, pokojów rozmów i elektronicznych tablic 
ogłoszeń on-line do transmisji i rozpowszechniania wiado-
mości pomiędzy użytkownikami, transmisja i dzielenie się 
wiadomościami, informacjami, obrazami, wideo i nagrania-
mi dźwiękowymi, usługi związane z portalami internetowy-
mi, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej 
wymienionych usług, 41 udostępnianie czasopisma online 
w dziedzinie nowinek technologicznych, gier komputero-
wych, gier planszowych, publikacja online recenzji w dzie-
dzinie technologii, gier komputerowych, gier planszowych.

(210) 488216 (220) 2018 07 13
(731) PIOTROWSKI MACIEJ WIESŁAW, Wągrowiec
(540) ECOSTARTER
(510), (511) 4 brykiet lignitowy, brykiet z bituminu, brykiety, 
brykiety drzewne, brykiety materiałów palnych [brykiety wę-
gla], brykiety paliwowe, brykiety paliwowe do użytku domo-
wego wykonane z węgla z domieszką kwarcu, brykiety pali-
wowe do użytku domowego wykonane z mieszaniny węgla, 
koksu oraz domieszki kwarcu, brykiety paliwowe do użytku 
domowego, brykiety paliwowe do użytku domowego wy-
konane z koksu z domieszką kwarcu, brykiety węgla, bry-
kiety węglowe, brykiety z torfu [paliwo], brykiety z węgla 
drzewnego (tadon), brykiety z węgla drzewnego, drewno 
stosowane jako materiał opałowy, drewno opałowe, materia-
ły oświetlające, materiały palne, oleje opałowe z torfu, oleje 
stosowane jako dodatki do olejów opałowych, rozpałki, pod-
pałki [drewno na rozpałkę], płynne rozpałki do grilla, paliwo 
do rozpalania grilla, papier do rozpalania, węgiel drzewny 
do użytku jako paliwo, produkty paliwowe ze sprasowanych 
wiórów drzewnych.

(210) 488224 (220) 2018 07 13
(731) BOGURSKI MARCIN PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY, Koszalin
(540) GABINET BOGURSCY

(531) 29.01.06, 26.03.23, 27.05.01
(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 kosme-
tyczne], analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, dopinanie 
włosów [przedłużanie, zagęszczanie], doradztwo w dziedzi-
nie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, do-
radztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzi-
nie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza do celów 
kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosme-
tyczna w celu usuwania owłosienia, fryzjerstwo, fryzjerstwo 
męskie, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja uro-
dy, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, ko-
smetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetycz-
ny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg 
laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosme-
tyczny pajączków, leczenie kosmetyczne grzyba palców 
nóg, manicure, łaźnie publiczne do celów higienicznych, 

łaźnie tureckie, zapewnianie przenośnych toalet na imprezy, 
zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi kosme-
tyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi 
kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne, zabiegi higie-
niczne dla ludzi, zabiegi depilacyjne, wynajem sprzętu 
do pielęgnacji skóry, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami 
do celów kosmetycznych, usługi zabiegów pielęgnacji twa-
rzy, usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów na cellulit, 
usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi wo-
skowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usuwanie 
cellulitu z ciała, usługi manicure i pedicure, usługi lecznicze 
związane z odrastaniem włosów, usługi lecznicze w zakresie 
usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze w zakresie po-
lepszania krążenia, usługi lecznicze dotyczące usuwania cel-
lulitu, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi kształ-
towania brwi, usługi kręcenia włosów, usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, 
usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi dorad-
cze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczą-
cego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa doty-
czącego makijażu świadczone online lub osobiście, usługi 
doradztwa online w zakresie makijażu, usługi doradztwa 
w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji 
włosów, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usłu-
gi farbowania włosów, usługi gabinetów odchudzania, usłu-
gi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetycz-
ne w zakresie wykonywania makijażu, usługi sauny 
na podczerwień, usługi saun, usługi salonów pielęgnacji pa-
znokci, usługi salonów oferujących opalanie natryskowe, 
usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów 
fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu opalania natryskowego, 
usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonu fry-
zjerskiego dla dzieci, usługi przedłużania rzęs, usługi prosto-
wania włosów, usługi podkręcania rzęs, usługi plecenia wło-
sów w warkocze, usługi pielęgnacji urody, w szczególności 
w zakresie rzęs, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji 
paznokci, usługi pedicure, usługi opalania skóry dla ludzi 
w celach kosmetycznych, usługi opalania natryskowego dla 
ciała ludzkiego, usługi opalania natryskowego, usługi odsy-
sania tłuszczu, usługi nitkowania brwi, usługi męskich salo-
nów fryzjerskich, usługi manicure świadczone podczas wizyt 
domowych, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi wiza-
żystów, 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 kosmetycz-
nych, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie 
pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, 
usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie naciąga-
nia skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie mikropigmen-
tacji, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi 
w zakresie makijażu, usługi w zakresie laserowego odmła-
dzania skóry, usługi w zakresie kuracji odchudzających, usłu-
gi trwałej ondulacji włosów, usługi trwałego podkręcania 
rzęs, usługi terapii mikroigłowej, usługi tatuażu brwi, usługi 
solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi spa, 
usługi solariów, usługi dentystyczne, usługi medyczne, chi-
rurgia, doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje 
dentystyczne, pomoc stomatologiczna, stomatologia ko-
smetyczna, stomatologia weterynaryjna, stomatologia z se-
dacją, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi 
asystenta dentysty, usługi czyszczenia zębów, usługi dorad-
cze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi kliniki 
dentystycznej, wypożyczanie instrumentów stomatologicz-
nych, wstawianie kamieni szlachetnych do protez denty-
stycznych, usługi w zakresie wybielania zębów, usługi orto-
dontyczne, ambulatoryjna opieka medyczna, analiza 
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surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, analiza 
tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, analizy RNA 
lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania zagro-
żenia nowotworami, analizy medyczne do diagnostyki i le-
czenia ludzi, badania DNA do celów medycznych [badania 
przesiewowe], badania genetyczne do celów medycznych, 
badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, 
badania poziomu cholesterolu, badania przesiewowe, bada-
nia przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe 
osteoporozy, badania przesiewowe w zakresie chorób ukła-
du naczyniowego, badania rentgenowskie w celach me-
dycznych, badanie leków w celach medycznych, badanie le-
ków, alkoholu i DNA do celów medycznych, badanie 
na obecność narkotyków w organizmie w zakresie naduży-
wania środków odurzających, badanie rozmazu metodą PAP, 
badanie słuchu, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, 
dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopaso-
wywanie protez, dopasowywanie protez kończyn, dopaso-
wywanie przyrządów protetycznych, leczenie zwichnięć 
stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo-
-seifuku), laserowe usuwanie żylaków, laserowe usuwanie 
grzyba palców nóg, krwiodawstwo, konsultacje medyczne, 
kompilacja raportów medycznych, interpretacja sygnałów 
elektrokardiograficznych, informacje związane z krwiodaw-
stwem, informacja medyczna, implantacja (wszczepianie) 
włosów, gromadzenie i konserwowanie krwi ludzkiej, do-
radztwo związane z badaniem słuchu, doradztwo w zakresie 
potrzeb medycznych osób starszych, doradztwo w zakresie 
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifiko-
wany personel medyczny, doradztwo w zakresie immunolo-
gii, doradztwo w dziedzinie rodzenia, doradztwo medyczne 
w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, 
krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnospraw-
nych, balkoników do chodzenia i łóżek, doradztwo medycz-
ne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo medyczne 
w zakresie geriatrii, doradztwo medyczne w zakresie derma-
tologii, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo 
dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości me-
dycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia 
dolegliwości medycznych, dopasowywanie urządzeń orto-
pedycznych, dopasowywanie sztucznych kończyn, przyrzą-
dów do protetyki i protez, świadczenie usług badań przesie-
wowych w celu wykrywania nowotworów, świadczenie 
usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworu 
płuc, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii me-
dycznych, przeprowadzenie badań przesiewowych w zakre-
sie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-
-naczyniowego, przeprowadzanie testów u sportowców 
na wykrycie nielegalnych lub zabronionych substancji wpły-
wających na poprawę wyników, przeprowadzanie testów 
narkotykowych u osób ubiegających się o pracę, przeprowa-
dzanie diagnozy chorób, przeprowadzanie badań na sen 
do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, przeprowa-
dzanie badań medycznych, przechowywanie komórek ma-
cierzystych, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, poradnictwo 
medyczne związane ze stresem, poradnictwo medyczne 
związane z utratą słuchu, pomoc medyczna w nagłych wy-
padkach, pomoc medyczna, pielęgniarstwo geriatryczne, 
organizowanie leczenia medycznego, opieka pielęgniarska, 
opieka paliatywna, opieka medyczna i analizy związane z le-
czeniem pacjenta, oferowanie terapii laserowej do leczenia 
chorób, obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce 
medycznej, medyczne badania osób, medyczna pielęgnacja 
stóp, świadczenie usług medycznych, udzielanie porad me-
dycznych w zakresie redukcji masy ciała, udzielanie informa-
cji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do re-

dukcji masy ciała do celów medycznych, udzielanie informacji 
żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała 
do celów medycznych, udzielanie informacji związanych 
z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji zwią-
zanych z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń lub 
złamanych kości, udzielanie informacji związanych z usługa-
mi medycznymi, udzielanie informacji w zakresie wypoży-
czania maszyn i aparatury medycznej, udzielanie informacji 
w dziedzinie cukrzycy za pośrednictwem Internetu, udziela-
nie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, udzie-
lanie informacji online związanych z zapobieganiem choro-
bom układu sercowo-naczyniowego i wylewom, udzielanie 
informacji o szczepieniach dla osób wyjeżdżających za gra-
nicę, udzielanie informacji medycznych w zakresie trucizn, 
udzielanie informacji medycznej, udostępnianie wsparcia 
medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych 
leczeniu medycznemu, udostępnianie raportów dotyczą-
cych badań medycznych osób, udostępnianie informacji on-
-line dotyczących onkologii, udostępnianie informacji me-
dycznych w zakresie geriatrii, udostępnianie informacji 
medycznych w zakresie dermatologii, udostępnianie infor-
macji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, testy cią-
żowe, terapia ciepłem [medyczna], terapia ajurwedyjska, te-
rapia Gua Sha polegająca na skrobaniu skóry, szpitale, usługi 
charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych 
dla osób potrzebujących, usługi charytatywne, mianowicie 
świadczenie usług medycznych, usługi banków tkanek oka, 
usługi banków spermy, usługi banków krwi, usługi banku 
krwi pępowinowej, usługi badań przesiewowych z zakresu 
kolonoskopii, usługi badań przesiewowych w zakresie zapa-
lenia wątroby, usługi badań przesiewowych w zakresie ci-
śnienia krwi, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia 
raka szyjki macicy, usługi badań przesiewowych w celu wy-
krycia raka prostaty, usługi badań przesiewowych w celu wy-
krycia raka piersi, usługi badań przesiewowych w celu wykry-
cia raka jąder, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia 
raka jelit, usługi badań medycznych związane z diagnozowa-
niem i leczeniem chorób, usługi badań mammograficznych, 
usługi badań krwi, usługi badania korzystania z leków, usługi 
badania cukrzycy, usługi analiz medycznych związanych z le-
czeniem osób, usługi analiz medycznych związane z lecze-
niem pacjentów, usługi analiz medycznych związane z lecze-
niem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, 
usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, 
usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem 
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, udzielanie 
wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, usługi labo-
ratoriów medycznych w zakresie analizy próbek pobranych 
od pacjentów, usługi laboratoriów medycznych w zakresie 
analizy próbek krwi pobranych od pacjentów, usługi kuror-
tów [medyczne], usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi kli-
nik medycznych, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i pla-
stycznej, usługi indywidualnych konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, usługi ginekologiczne, usługi 
farm zdrowia [medyczne], usługi doradztwa technicznego 
dotyczącego zdrowia, usługi doradztwa medycznego 
świadczone przez domy opieki, usługi doradcze związane 
z usługami medycznymi, usługi doradcze w zakresie przyrzą-
dów medycznych, usługi doradcze w zakresie leczenia cho-
rób zwyrodnieniowych, usługi doradcze w zakresie implan-
tów ortopedycznych, usługi doradcze w zakresie chirurgii, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów me-
dycznych, usługi doradcze dotyczące problemów medycz-
nych, usługi doradcze dotyczące instrumentów chirurgicz-
nych, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, 
usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usłu-
gi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, 
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usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi derma-
tologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, usługi nastawiania kości, usługi 
medycznych badań przesiewowych w dziedzinie astmy, 
usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie in vitro, usługi 
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarza-
niem szpiku kostnego, usługi medyczne związane z usuwa-
niem, leczeniem i przetwarzaniem krwi pępowinowej, usługi 
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarza-
niem krwi ludzkiej, usługi medyczne związane z usuwaniem, 
leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi 
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarza-
niem komórek ludzkich, usługi medyczne w zakresie oceny 
stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, 
usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, 
usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, 
usługi medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne 
w zakresie badań przesiewowych związanych z chorobami 
układu sercowo-naczyniowego, usługi medyczne w zakresie 
badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sen-
nego, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych 
w dziedzinie bezdechu sennego, usługi medyczne w dzie-
dzinie onkologii, usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, 
usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi me-
dyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi 
medycyny alternatywnej, usługi lekarskie, usługi leczenia 
w zakresie płodności człowieka, usługi leczenia medycznego 
świadczone przez domy opieki, usługi laserowej korekty 
wzroku, usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie 
ocena sprawności fizycznej, usługi w zakresie badań lekar-
skich, usługi w zakresie badania surowic, usługi w zakresie 
audiologii, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi udo-
stępniania placówek medycznych, usługi transtelefoniczne-
go monitorowania serca, usługi testów audiologicznych, 
usługi terapii chelatowej, usługi telemedyczne, usługi spa 
medycznych, usługi psychiatryczne, usługi prywatnych szpi-
tali, usługi poradnictwa medycznego, usługi podologa, usłu-
gi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi paramedyczne, 
usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], 
usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, 
usługi opieki medycznej, usługi opieki dziennej w klinikach 
medycznych nad chorymi dziećmi, usługi okulistyczne, usłu-
gi oddawania nasienia ludzkiego, usługi oceny medycznej, 
usługi obrazowania medycznego, wypożyczanie sprzętu 
medycznego i służącego ochronie zdrowia, wypożyczanie 
ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, wypożycza-
nie sprzętu medycznego, wypożyczanie medycznych urzą-
dzeń rentgenowskich, wypożyczanie instrumentów me-
dycznych, wypożyczanie instrumentów chirurgicznych, 
wynajem sprzętu do celów medycznych, wykonywanie ba-
dań medycznych, wydawanie raportów medycznych, usługi 
zapładniania metodą in vitro, usługi w zakresie wyszukiwania 
informacji medycznych, usługi w zakresie wkłuwania się 
do żył, usługi w zakresie szczepień, usługi w zakresie przygo-
towywania raportów medycznych, usługi w zakresie patolo-
gii, usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie 
medycyny i zdrowia związane z dna, genetyką i testami ge-
netycznymi, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, 
usługi w zakresie leczenia zespołu abstynencyjnego dla 
osób uzależnionych, usługi w zakresie leczenia medycznego, 
usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie 
diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie chemioterapii, 
usługi w zakresie badania moczu, usuwanie laserowe pającz-
ków naczyniowych, zapewnianie zaplecza medycznego 
podczas imprez sportowych, wypożyczanie urządzeń i in-
stalacji w dziedzinie technologii medycznej.

(210) 488227 (220) 2018 07 13
(731) STAŃCZYKOWSKI SEBASTIAN SIMPLY ESTATE 

POZNAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI, Poznań
(540) PN POZNAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.07.25
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(210) 488240 (220) 2018 07 14
(731) ARONMAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) COMSNER

(531) 29.01.12, 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, wynajem nierucho-
mości, zarządzanie nieruchomością, administrowanie nie-
ruchomościami, powiernictwo nieruchomości, dzierżawa 
nieruchomości [tylko nieruchomości], timesharing nierucho-
mości, zarządzanie nieruchomościami, usługi kredytowania 
nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, agencje 
mieszkaniowe (nieruchomości), zarządzanie portfelem nie-
ruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieru-
chomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, 
organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, do-
radztwo w zakresie nieruchomości, pomoc w zakupie nie-
ruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, usługi związane ze współwłasnością nie-
ruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wyna-
jem, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, agencje pośred-
nictwa w handlu nieruchomościami, wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nierucho-
mościami, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie 
timesharingu, usługi agencji nieruchomości przy zakupie 
i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi wykazów 
nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, 
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą budynków, organizowanie umów dzierżawy i najmu nie-
ruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie 
nieruchomości, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
usługi pośrednictwa finansowego, pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, udzielanie informacji dotyczących 
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi 
agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budyn-
ków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu 
gruntów, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynaj-
mie gruntu.

(210) 488250 (220) 2018 07 16
(731) MOBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) mobi WATER CREATION
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(531) 27.05.01
(510), (511) 1 szkliwo ceramiczne, 2 farby wapienne, farby 
ceramiczne, 11 wanny łazienkowe, umywalki, kabiny prysz-
nicowe, bidety, sedesy, abażury, lampy elektryczne, diody 
świecące, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elek-
troluminescencyjnych, światła sufitowe, żarówki oświetle-
niowe, krany, urządzenia do celów sanitarnych, 19 płyty bru-
kowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płytki 
ścienne niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe, 
niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty cementowe, wyroby 
kamieniarskie, kamień, kamień budowlany, materiały bu-
dowlane niemetalowe, drzwi niemetalowe, podłogi nieme-
talowe, deski podłogowe, parkiety, tynk, 20 meble, poduszki, 
dekoracje wiszące, materace, materace dmuchane, do celów 
niemedycznych, karnisze do zasłon, 24 narzuty na łóżka, 
kapy na łóżka, zasłony, 27 tapety, tapety tekstylne, 42 projek-
towanie dekoracji wnętrz, projektowanie budowlane.

(210) 488251 (220) 2018 07 16
(731) JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Białystok
(540) J

(531) 29.01.13, 27.05.21, 24.01.05, 25.05.06
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, 
napoje witaminowe, woda pitna z witaminami, bezalkoho-
lowe napoje musujące, piwo.

(210) 488255 (220) 2018 07 16
(731) WAJDA TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE TOZAMET, 
Przeworsk

(540) TOZAMET

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.22, 26.01.01, 26.13.25, 15.07.01
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budow-
lane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny 
do stabilizacji gruntu, frezarki do nawierzchni (maszyny), roz-
siewacze spoiwa.

(210) 488264 (220) 2018 07 16
(731) WAJDA TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE TOZAMET, 
Przeworsk

(540) TOZAMET

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.03.01, 26.03.05
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budow-
lane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny 
do stabilizacji gruntu, frezarki do nawierzchni (maszyny), roz-
siewacze spoiwa.

(210) 488266 (220) 2018 07 16
(731) KONFERENCJA REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ 

POLSKICH, Warszawa
(540) KRAUM K

(531) 26.03.04, 26.04.01, 26.04.09, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 
27.05.05, 27.05.21

(510), (511) 41 usługi edukacyjne w zakresie szkolnictwa 
wyższego polegające na kształceniu studentów w celu 
ich przygotowania do pracy zawodowej poprzez prowa-
dzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, 
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów dok-
toranckich, studiów podyplomowych oraz kursów i szko-
leń specjalistycznych, uniwersytetu pierwszego i trzeciego 
wieku, uniwersytetu licealisty, usługi w zakresie organizacji 
seminariów, sympozjów i zjazdów w celach naukowych 
i edukacyjnych, usługi biblioteczne realizowane w ramach 
resortowego i ogólnokrajowego systemu bibliotecznego 
polegającego na udostępnieniu i prezentacji zbiorów, usłu-
gi mające na celu krzewienie kultury fizycznej studentów, 
usługi w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, 
42 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 
oraz świadczenia usług badawczych, usługi w zakresie 
kształcenia i promowania kadr naukowych, 44 usługi me-
dyczne polegające na wykonywaniu badań laboratoryjnych 
i diagnostycznych, usługi w zakresie hodowli zwierząt labo-
ratoryjnych przeznaczonych do badań naukowych.

(210) 488274 (220) 2018 07 16
(731) IMS SOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) ETAP SOFA

(531) 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.17, 27.05.01, 
27.05.09, 27.05.24

(510), (511) 20 meble tapicerowane: pufy, hockery, fotele, 
sofy, kanapy, szezlongi, narożniki, leżanki, łóżka, materace 
do łóżek, 35 prezentowanie i zgrupowanie towarów pozwa-
lające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w punktach 
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz za pośrednictwem 
sieci www w zakresie mebli i wyrobów meblowych, usługi 
w zakresie organizowana i obsługi wystaw, targów handlo-
wych i reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, usługi reklamowe, pośrednictwo w zawieraniu 
transakcji handlowych.
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(210) 488280 (220) 2018 07 16
(731) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Paproć

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

(210) 488281 (220) 2018 07 16
(731) WALUKIEWICZ ADAM GEEK SOLUTION, Szczecin
(540) rampam.pl
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi agencji modelek 
i modeli do celów promocji sprzedaży i reklamy, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, wyszukiwania informacji dla 
osób trzecich w plikach komputerowych, wyszukiwania 
w komputerowych bazach danych, zarządzania zbiorami 
informatycznymi, sortowanie danych w bazach kompu-
terowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotki, prospekty, druki, próbki], usługi w zakresie reklamy 
świadczone na rzecz osób trzecich, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, systematyzacja kompu-
terowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
38 usługi w zakresie: usługi udostępniania internetowe-
go forum dyskusyjnego, przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej za pomocą komputera, internetowy serwis 
informacyjny, usługi poczty elektronicznej, połączenie 
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem tele-
komunikacji, usługi w zakresie telefonii komórkowej, usługi 
ogłoszeń elektronicznych, 42 usługi w zakresie: tworzenia 
i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, ad-
ministrowanie stronami internetowymi, doradztwo w za-
kresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, hosting 
serwerów, usługi programowania komputerowego, analizy 
systemów komputerowych, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego.

(210) 488285 (220) 2018 07 16
(731) SKULSKA PAULA CAKE ME UP, Warszawa
(540) Cake Me Up

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 27.05.17, 08.01.15, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 
26.11.13, 26.04.04, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.19

(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, pieczywo, w tym chleb, 
bułki, pizza, kanapki, gofry, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, 
torty, tarty i ciasteczka, gotowe desery jako wyroby piekarni-
cze i cukiernicze, słodycze, 35 zarządzanie i administrowanie 
w działalności gospodarczej, reklama i promocja sprzedaży, 
usługi sprzedaży następujących produktów: wyrobów pie-
karniczych, pieczywa, w tym chleba, bułek, pizzy, kanapek, 
gofrów, wyrobów cukierniczych, ciast, ciastek, tortów, tart 
i ciasteczek, gotowych deserów jako wyrobów piekarniczych 
i cukierniczych i słodyczy, 39 transport i dowóz do klienta 
wyrobów piekarniczych, pieczywa, w tym chleba, bułek, piz-
zy, kanapek, gofrów, wyrobów cukierniczych, ciast, ciastek, 
tortów, tart i ciasteczek, gotowych deserów jako wyrobów 

piekarniczych i cukierniczych i słodyczy, 43 usługi kawiarni, 
kafeterii, barów i herbaciarni, usługi cateringowe, usługi przy-
gotowywania żywności na zamówienie.

(210) 488298 (220) 2018 07 17
(731) SAAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów
(540) Siejba PEŁNA NATURY

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 27.05.17

(510), (511) 29 dżemy, przetwory owocowe [dżemy], dżemy 
i marmolady owocowe, ogórki korniszone, przetworzone bu-
raki, warzywa przetworzone, warzywa gotowane, konserwo-
wane warzywa, warzywa marynowane, warzywa w słoikach, 
warzywa kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane 
[w oleju], kompot żurawinowy, galaretki, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i warzywne, 30 piccalilli [marynowane wa-
rzywa w pikantnym sosie musztardowym], 35 administracja 
biznesowa w zakresie transportu i dostaw, administracyjne 
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administro-
wanie dotyczące marketingu, administrowanie dotyczące 
planowania działalności gospodarczej, administrowanie 
działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, 
administrowanie działalnością gospodarczą, administro-
wanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, doradzanie 
przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia 
ich interesów, doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie 
franchisingu, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradztwo i zarządzanie bizne-
sowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchi-
singu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji 
lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, doradztwo 
w zakresie zarządzania firmą, handlowe usługi doradcze do-
tyczące franchisingu, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przed-
siębiorstw handlowych, pomoc w zarządzaniu bizneso-
wym w ramach kontraktu franczyzowego, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami die-
tetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z cze-
koladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z de-
serami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami 
mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zasta-
wą stołową, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, usługi 
świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc 
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub han-
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dlowych lub w zarządzaniu nimi, zarządzanie działalnością 
handlową, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie handlu, usługi handlu detalicznego w zakresie żywno-
ści, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami 
kuchennymi, usługi handlu detalicznego w zakresie wyro-
bów piekarniczych, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi 
handlu detalicznego związane z przyrządami do przygoto-
wywania żywności, 39 przewożenie i dostarczanie towarów, 
konfekcjonowanie towarów.

(210) 488302 (220) 2018 07 17
(731) PERCZAK ALFREDA PPHU-POL-TRANS CATERING 

EXPORT-IMPORT, Mierzęcice-Kasyno
(540) HOTEL WILGA by Katowice Airport

(531) 01.01.04, 01.01.10, 03.07.17, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 
26.11.10, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
29.01.12

(510), (511) 43 usługi hotelarskie, rezerwacje miejsc hotelo-
wych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem.

(210) 488303 (220) 2018 07 17
(731) PERCZAK ALFREDA PPHU-POL-TRANS CATERING 

EXPORT-IMPORT, Mierzęcice-Kasyno
(540) HOTEL ISKRA by Katowice Airport

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 01.01.04, 
01.01.10, 03.07.17, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.10, 
26.11.12

(510), (511) 43 usługi hotelarskie, rezerwacje miejsc hotelo-
wych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem.

(210) 488309 (220) 2018 07 17
(731) KONOPKA PIOTR, Warszawa;
RUMIANOWSKI KRZYSZTOF KONRAD, Warszawa
(540) KRK PARTNERZY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.24, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.11, 26.04.18, 26.03.23

(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarcza, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania per-

sonelem, outsourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, rekruta-
cja personelu, badania biznesowe, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, badania rynkowe, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
36 doradztwo w sprawach finansowych, 41 doradztwo za-
wodowe, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, instalacja oprogramowania komputerowego, 
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, konser-
wacja oprogramowania komputerowego, oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, 45 licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego [usługi prawne], udzielanie licencji [usługi 
prawne] w ramach publikacji oprogramowania.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 488317 (220) 2018 07 17
(731) TXM SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) 4active

(531) 26.03.23, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 
27.07.01, 27.07.11, 27.07.21, 29.01.06, 29.01.11

(510), (511) 18 torby, torby gimnastyczne, uniwersalne torby 
gimnastyczne, sportowe torby, plecaki sportowe, uniwersal-
ne toby sportowe, duże lekkie torby sportowe do noszenia 
na nadgarstku, małe plecaki, plecaki turystyczne, 21 bido-
ny, butelki na napoje dla podróżnych, termosy do napojów, 
pudełka na kanapki, pojemniki na żywność termoizolacyj-
ne, termosy, 24 bielizna kąpielowa [z wyjątkiem odzieży], 
materiały na bieliznę osobistą, bielizna wzorzysta, ręczniki 
do twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne, śpiwory [poszwy 
zastępujące prześcieradła], tkaniny, tkaniny elastyczne, 
tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], 25 antypoślizgowe 
przybory do obuwia, bandany na szyję, bielizna osobista, 
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezo-
ny, boty, buty, buty narciarskie, korki do butów piłkarskich, 
buty sportowe, buty sznurowane, cholewki do butów, cho-
lewki do obuwia, czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, 
daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, drewniaki, dziani-
na [odzież], getry, kalosze, kapelusze, kąpielówki, kieszenie 
do odzieży, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, 
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastycz-
ne, kurtki [odzież], kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, 
legginsy, majtki, majtki dziecięce, nakrycia głowy, obuwie, 
obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, 
obuwie sportowe, odzież, odzież dla kolarzy, odzież gim-
nastyczna, odzież gotowa, odzież ze skóry, odzież z imitacji 
skóry, okrycia wierzchnie [odzież], palta, pantofle domowe, 
pantofle kąpielowe, paski [odzież], peleryny, buty piłkarskie, 
płaszcze, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki, 
podszewki jako elementy ubrań, półbuty, rękawice narciar-
skie, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, san-
dały, sandały kąpielowe, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, 
spódnico - spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe, stro-
je plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, trykoty [ubrania],  
T-shirty, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
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(210) 488318 (220) 2018 07 17
(731) TXM SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) 4active

(531) 26.03.23, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 
27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.21, 27.07.24

(510), (511) 18 torby, torby gimnastyczne, uniwersalne torby 
gimnastyczne, sportowe torby, plecaki sportowe, uniwersal-
ne toby sportowe, duże lekkie torby sportowe do noszenia 
na nadgarstku, małe plecaki, plecaki turystyczne, 21 bido-
ny, butelki na napoje dla podróżnych, termosy do napojów, 
pudełka na kanapki, pojemniki na żywność termoizolacyj-
ne, termosy, 24 bielizna kąpielowa [z wyjątkiem odzieży], 
materiały na bieliznę osobistą, bielizna wzorzysta, ręczniki 
do twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne, śpiwory [poszwy 
zastępujące prześcieradła], tkaniny, tkaniny elastyczne, 
tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], 25 antypoślizgowe 
przybory do obuwia, bandany na szyję, bielizna osobista, 
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezo-
ny, boty, buty, buty narciarskie, korki do butów piłkarskich, 
buty sportowe, buty sznurowane, cholewki do butów, cho-
lewki do obuwia, czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, 
daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, drewniaki, dziani-
na [odzież], getry, kalosze, kapelusze, kąpielówki, kieszenie 
do odzieży, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, 
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastycz-
ne, kurtki [odzież], kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, 
legginsy, majtki, majtki dziecięce, nakrycia głowy, obuwie, 
obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, 
obuwie sportowe, odzież, odzież dla kolarzy, odzież gim-
nastyczna, odzież gotowa, odzież ze skóry, odzież z imitacji 
skóry, okrycia wierzchnie [odzież], palta, pantofle domowe, 
pantofle kąpielowe, paski [odzież], peleryny, buty piłkarskie, 
płaszcze, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki, 
podszewki jako elementy ubrań, półbuty, rękawice narciar-
skie, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, san-
dały, sandały kąpielowe, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, 
spódnico - spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe, stro-
je plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, trykoty [ubrania],  
T-shirty, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 488319 (220) 2018 07 17
(731) TXM SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) 4active

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.21, 
26.11.02, 26.11.12, 26.03.23

(510), (511) 18 torby, torby gimnastyczne, uniwersalne 
torby gimnastyczne, sportowe torby, plecaki sportowe, 
uniwersalne toby sportowe, duże lekkie torby sportowe 

do noszenia na nadgarstku, małe plecaki, plecaki turystycz-
ne, 21 bidony, butelki na napoje dla podróżnych, termosy 
do napojów, pudełka na kanapki, pojemniki na żywność 
termoizolacyjne, termosy, 24 bielizna kąpielowa [z wyjąt-
kiem odzieży], materiały na bieliznę osobistą, bielizna wzo-
rzysta, ręczniki do twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne, śpi-
wory [poszwy zastępujące prześcieradła], tkaniny, tkaniny 
elastyczne, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], 25 an-
typoślizgowe przybory do obuwia, bandany na szyję, bieli-
zna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, 
kombinezony, boty, buty, buty narciarskie, korki do butów 
piłkarskich, buty sportowe, buty sznurowane, cholewki 
do butów, cholewki do obuwia, czapki [nakrycia głowy], 
czepki kąpielowe, daszki [nakrycia głowy], daszki do cza-
pek, drewniaki, dzianina [odzież], getry, kalosze, kapelusze, 
kąpielówki, kieszenie do odzieży, korki do butów piłkarskich, 
kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, 
koszulki gimnastyczne, kurtki [odzież], kurtki wełniane lub 
futrzane z kapturem, legginsy, majtki, majtki dziecięce, na-
krycia głowy, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie pił-
karskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież 
dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież 
ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie [odzież], 
palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], 
peleryny, buty piłkarskie, płaszcze, płaszcze kąpielowe, 
podeszwy butów, podkoszulki, podszewki jako elementy 
ubrań, półbuty, rękawice narciarskie, rękawiczki [odzież], 
rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, 
skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, spódnico - spodenki te-
nisowe, staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki, 
swetry, szale, szaliki, trykoty [ubrania], T-shirty, 35 usługi re-
klamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 488322 (220) 2018 07 17
(731) CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH SPÓŁKA 

AKCYJNA, Poznań
(540) A2 SOFTWORKS
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
oprogramowanie gier, nagrane dyski laserowe zawierające 
gry, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów 
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wi-
deo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], 
pobieralne gry komputerowe, zaprogramowane gry wideo 
zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe], 
35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, usługi handlu hurtowego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usłu-
gi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu kompute-
rowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzę-
tu komputerowego, 41 gry oferowane w systemie on-line 
z sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, 
do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć 
i/lub Internet.

(210) 488324 (220) 2018 07 17
(731) CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH SPÓŁKA 

AKCYJNA, Poznań
(540) A² SOFTWORKS
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.21, 26.03.23, 
26.04.01, 26.04.05

(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
oprogramowanie gier, nagrane dyski laserowe zawierające 
gry, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów 
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wi-
deo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], 
pobieralne gry komputerowe, zaprogramowane gry wideo 
zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe], 
35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogra-
mowania komputerowego, usługi handlu hurtowego w od-
niesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu kompu-
terowego, 41 gry oferowane w systemie on-line z sieci kom-
puterowej, udostępnianie gry komputerowej, do której użyt-
kownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet.

(210) 488326 (220) 2018 07 17
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) Parówkowóz

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 kiełbasy, parówki.

(210) 488327 (220) 2018 07 17
(731) SOBEK JAKUB JKSO, Czarny Dunajec
(540) DZIKI BYK
(510), (511) 29 zupy z makaronem, zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, zupy, sałatki warzywne, mięso i wędliny, ryby, drób, 
jaja, mleko, mleczne produkty, kefir [napój mleczny], jogurt, 
buliony, nabiał i substytuty nabiału, hamburgery, sałatki 
owocowe, zapiekanki [żywność], frytki, desery owocowe, 
desery mleczne, 35 zarządzanie biznesowe restauracjami, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce zakładania restauracji, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działal-
ności restauracji, doradztwo biznesowe w zakresie prowa-
dzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwiera-
nia restauracji i ich działalności, pomoc w zarządzaniu bizne-
sowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w ko-
mercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, 
usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem 
i prowadzeniem franczyz, wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, 
usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie po-
moc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, 43 usługi restauracyjne, 
udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi barów 
i restauracji, informacja o usługach restauracyjnych, dokony-
wanie rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje oferujące 
dania na wynos, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, bary.

(210) 488331 (220) 2018 07 17
(731) MAZUREK TOMASZ ADAM SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI, Warszawa
(540) kardia.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna.

(210) 488332 (220) 2018 07 17
(731) STAL RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) STAL RZESZÓW S.A.

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18, 26.13.25, 03.07.07, 03.07.16
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, album na autografy, albumy fotograficzne, albumy 
fotograficzne i kolekcjonerskie, arkusze informacyjne biule-
tyny informacyjne, bloczki do pisania, broszury, chorągiewki 
papierowe, drukowane emblematy, drukowane foldery in-
formacyjne, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, 
rozciągliwa, do paletyzacji, formularze [blankiety, druki], fo-
tografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, gazety, 
kalendarze, kalendarze drukowane, kalendarze na biurko, 
materiały piśmienne, materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], plakaty 
reklamowe, plansze, płytki grawerskie, prospekty, repro-
dukcje graficzne, 25 biustonosze sportowe pochłaniające 
wilgoć, bluzy sportowe, buty sportowe, czapki i czapeczki 
sportowe, czapki sportowe, komplety sportowe, koszule 
sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszul-
ki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki 
sportowe z krótkimi rękawami, kurtki sportowe, obuwie 
do uprawiania sportów, obuwie sportowe, odzież sportowa, 
płaszcze sportowe, podkoszulki sportowe, rajstopy sporto-
we, skarpetki dla sportowców, skarpetki sportowe, skarpety 
sportowe, spodnie sportowe, spodnie sportowe pochłania-
jące wilgoć, staniki sportowe, stroje sportowe, szorty spor-
towe, znaczniki [narzutki] sportowe, 35 usługi reklamowe, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja 
sportu, organizowanie i urządzanie stoisk reklamowych, or-
ganizowanie targów w celach handlowych, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 41 dostarcza-
nie informacji na temat aktywności sportowych, organizacja 
aktywności sportowych na obozach letnich, organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, or-
ganizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, organizowanie społecznych imprez sporto-
wych i kulturalnych, świadczenie usług sportowych i rekre-
acyjnych, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą 
strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących oso-
bistości sportowych, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń 
sportowych usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kultural-
ne, usługi sportowe i kulturalne usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, usługi w zakresie rozrywki sportowej, zajęcia spor-
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towe i kulturalne, 43 hotele, domy turystyczne, motele, noc-
legi, restauracje, stołówki, bary i inne usługi gastronomicz-
ne, eksploatacja terenów kempingowych, usługi w zakresie 
zakwaterowania obozów wakacyjnych, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, wypożyczanie namiotów.

(210) 488334 (220) 2018 07 17
(731) CHUNHONG SHI, Foshan City, CN
(540) FATECH

(531) 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 9 przyrządy do pomiarów geodezyjnych, bez-
pieczniki układowe, przewodniki elektryczne, liczniki, wtycz-
ki elektryczne, rezystory elektryczne, wyłączniki elektryczne, 
rozdzielnice elektryczne, jednostki łączące [styki elektryczne].

(210) 488335 (220) 2018 07 17
(731) USZOK JOANNA FIRMA USŁUGOWA, Katowice
(540) PETSI the dog’s out fun!

(531) 27.05.01, 03.01.09, 03.01.16
(510), (511) 41 nauczanie indywidualne psów, szkolenie 
psów przewodników dla osób niewidomych, szkolenia dla 
osób niewidomych w zakresie korzystania z psów przewod-
ników, tresura zwierząt, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, w tematyce hodowli psów, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie] z zakre-
su hodowli psów, usługi edukacyjne świadczone przez szko-
ły hodowli psów, pokazy psów, organizowanie konkursów 
dla psów, 43 hotele dla zwierząt, 45 usługi wyprowadzania 
psów, usługi odnajdywania zaginionych psów.

(210) 488347 (220) 2018 07 18
(731) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa
(540) Metoda integracji odruchów dr Masgutovej
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycz-
nych, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie 
praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów spe-
cjalistycznych, publikowanie książek i tekstów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 
44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi 
terapeutyczne.

(210) 488349 (220) 2018 07 18
(731) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa
(540) Masgutova Method of Intronaut and Infant Reflex 

Integration
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycz-
nych, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie 
praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów spe-
cjalistycznych, publikowanie książek i tekstów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 
44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi 
terapeutyczne.

(210) 488350 (220) 2018 07 18
(731) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa
(540) Masgutova Method for Dyslexia Solusion
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycz-
nych, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie 
praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów spe-
cjalistycznych, publikowanie książek i tekstów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 
44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi 
terapeutyczne.

(210) 488352 (220) 2018 07 18
(731) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa
(540) Diagnoza odruchów Metodą dr Masgutovej
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycz-
nych, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie 
praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów spe-
cjalistycznych, publikowanie książek i tekstów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 
44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi 
terapeutyczne.

(210) 488354 (220) 2018 07 18
(731) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa
(540) Twórcza arteterapia i integracja odruchów dr 

Masgutovej
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycz-
nych, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie 
praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów spe-
cjalistycznych, publikowanie książek i tekstów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 
44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi 
terapeutyczne.

(210) 488355 (220) 2018 07 18
(731) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa
(540) Archetypy rozwoju ruchowego (biomechanika 

ruchu pierwotnego) dr Masgutovej
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycz-
nych, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie 
praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów spe-
cjalistycznych, publikowanie książek i tekstów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 
44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi 
terapeutyczne.

(210) 488356 (220) 2018 07 18
(731) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa
(540) Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych dr 

Masgutovej
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycz-
nych, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie 
praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów spe-
cjalistycznych, publikowanie książek i tekstów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 
44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi 
terapeutyczne.

(210) 488360 (220) 2018 07 18
(731) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa
(540) Repatterning dr Masgutovej
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycz-
nych, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie 
praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów spe-
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cjalistycznych, publikowanie książek i tekstów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 
44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi 
terapeutyczne.

(210) 488361 (220) 2018 07 18
(731) ROZBIECKI DAWID FHU BULL, Wrocław
(540) COMET

(531) 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji impor-
towo - eksportowej, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, reklamy za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych - próbek, druków, prospektów, broszur, organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, 
pokaz towarów, promocji sprzedaży dla osób trzecich, wyse-
lekcjonowanie z myślą o osobach trzecich produktów z za-
kresu wyrobów optycznych, jak lornetki, celowniki, lunety, 
kompasy, lupy, szkła powiększające oraz produktów jak noże, 
pistolety do paintballa, pistolet zabawki, petardy, szable, 
nożyczki, latarki, termometry, rękawice, zapięcia rowerowe, 
kłódki, proce, wiatrówki pneumatyczne, śrut, tarcze, płasz-
cze, parasolki, wagi, grzejniki, scyzoryki, osełki do ostrzenia, 
osełki do ostrzenia kos, kosy, ozdoby choinkowe, przyrządy 
do ćwiczeń fizycznych, wędki - tak by umożliwić konsumen-
tom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
wyceny handlowe.

(210) 488362 (220) 2018 07 18
(731) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa
(540) Program turnusu i kliniki neurorehabilitacyjnej  

wg dr Masgutovej „Rozwój neuro-psychoruchowy 
i integracja odruchów”

(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycz-
nych, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie 
praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów spe-
cjalistycznych, publikowanie książek i tekstów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 
44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi 
terapeutyczne.

(210) 488363 (220) 2018 07 18
(731) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa
(540) NeuroStrukturalna integracja odruchów  

dr Masgutovej
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycz-
nych, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie 
praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów spe-
cjalistycznych, publikowanie książek i tekstów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 
44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi 
terapeutyczne.

(210) 488364 (220) 2018 07 18
(731) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa

(540) Masgutova At-Home Reflex Training and Education
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycz-
nych, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie 
praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów spe-
cjalistycznych, publikowanie książek i tekstów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 
44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi 
terapeutyczne.

(210) 488366 (220) 2018 07 18
(731) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa
(540) Masgutova Reflex Assessment
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycz-
nych, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie 
praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów spe-
cjalistycznych, publikowanie książek i tekstów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 
44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi 
terapeutyczne.

(210) 488367 (220) 2018 07 18
(731) KAWULSKI MACIEJ FUTURE SPACE, Warszawa
(540) FFF

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja gal sportów walki, organizacja 
zawodów sportowych, prowadzenie zespołu zawodników, 
tworzenie rozrywki dla potrzeb telewizji.

(210) 488368 (220) 2018 07 18
(731) FUNDACJA MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ, Wrocław
(540) FUNDACJA MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ

(531) 01.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 
41 publikowanie książek, 44 pomoc medyczna.

(210) 488369 (220) 2018 07 18
(731) FUNDACJA ROSA, Wrocław
(540) RakTRACK
(510), (511) 39 transport, mobilny punkt badania znamion, 
środek transportu w którym odbywają się badania profi-
laktyczne dotyczące chorób nowotworowych, 44 usługi 
medyczne, badanie znamion pod kątem czerniaka skóry 
za pomocą dermatoskopu, badanie wykonywane z udzia-
łem lekarza dermatologa lub onkologa.

(210) 488370 (220) 2018 07 18
(731) FUNDACJA ROSA, Wrocław
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(540) UVaga - wyprzedź czerniaka!
(510), (511) 35 publikacja tekstów reklamowych i promocyj-
nych związanych z edukacją zdrowotną i profilaktyką cho-
rób nowotworowych, tj. materiałów drukowanych, filmów 
edukacyjnych, public relations itp., 41 organizacja wydarzeń 
dotyczących projektu, eventy z udziałem lekarzy i edukato-
rów zdrowotnych, prowadzenie zajęć edukacyjnych o te-
matyce prozdrowotnej, organizowanie i obsługa wydarzeń 
związanych z szerzeniem wiedzy z zakresu zdrowia i profi-
laktyki chorób nowotworowych (w szczególności czerniaka), 
44 usługi medyczne, badanie znamion pod kątem czernia-
ka skóry za pomocą dermatoskopu, badanie wykonywane 
z udziałem lekarza dermatologa lub onkologa.

(210) 488371 (220) 2018 07 18
(731) FUNDACJA ROSA, Wrocław
(540) UVaga WYPRZEDŹ CZERNIAKA!

(531) 29.01.14, 27.05.01, 18.01.08, 13.01.16, 26.01.01
(510), (511) 35 publikacja tekstów reklamowych i promocyj-
nych związanych z edukacją zdrowotną i profilaktyką cho-
rób nowotworowych, tj. materiałów drukowanych, filmów 
edukacyjnych, public relations itp., 41 organizacja wydarzeń 
dotyczących projektu, eventy z udziałem lekarzy i edukato-
rów zdrowotnych, prowadzenie zajęć edukacyjnych o te-
matyce prozdrowotnej, organizowanie i obsługa wydarzeń 
związanych z szerzeniem wiedzy z zakresu zdrowia i profi-
laktyki chorób nowotworowych (w szczególności czerniaka), 
44 usługi medyczne, badanie znamion pod kątem czernia-
ka skóry za pomocą dermatoskopu, badanie wykonywane 
z udziałem lekarza dermatologa lub onkologa.

(210) 488372 (220) 2018 07 18
(731) MIŁEK MARTYNA M-POLE, Rzeszów
(540) AERIAL HOOP

(531) 24.05.25, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 28 artykuły gimnastyczne, 41 prowadzenie zajęć 
fitness, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), 
wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, 
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego.

(210) 488373 (220) 2018 07 18
(731) ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek

(540) ANWIL
(510), (511) 1 amoniak, kwas azotowy, saletra, mocznik, sa-
letrzak, nawozy rolnicze, gazy sprężone, ciekłe i zestalone 
do celów przemysłowych, woda amoniakalna, soda kau-
styczna do celów przemysłowych, dwuchloroetan, perchlo-
roetylen, chlorek winylu, polichlorek winylu, granulaty PCW, 
płyty z PCW, mieszanki sypkie na bazie PCW, wodorotlenek 
sodu, chlor, podchloryn sodu, sól techniczna, kwas solny, 
azot ciekły, tlen ciekły, ług sodowy, tworzywa sztuczne, 
19 materiały budowlane niemetalowe, płyty budowlane 
niemetalowe, płyty budowlane z tworzyw sztucznych, pły-
ty z polichlorku winylu, płyty poliwęglanowe lite, spienione 
tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, 35 sprzedaż 
detaliczna, hurtowa oraz za pośrednictwem stron interneto-
wych następujących towarów: chemikaliów, nawozów rolni-
czych i tworzyw sztucznych, 36 usługi inwestycyjne, 39 dys-
trybucja prądu elektrycznego, dystrybucja gazu ziemnego.

(210) 488374 (220) 2018 07 18
(731) ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) Anwil GRUPA ORLEN

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.02, 26.04.02
(510), (511) 1 amoniak, kwas azotowy, saletra, mocznik, sa-
letrzak, nawozy rolnicze, gazy sprężone, ciekłe i zestalone 
do celów przemysłowych, woda amoniakalna, soda kau-
styczna do celów przemysłowych, dwuchloroetan, perchlo-
roetylen, chlorek winylu, polichlorek winylu, granulaty PCW, 
płyty z PCW, mieszanki sypkie na bazie PCW, wodorotlenek 
sodu, chlor, podchloryn sodu, sól techniczna, kwas solny, 
azot ciekły, tlen ciekły, ług sodowy, tworzywa sztuczne, 
19 materiały budowlane niemetalowe, płyty budowlane 
niemetalowe, płyty budowlane z tworzyw sztucznych, pły-
ty z polichlorku winylu, płyty poliwęglanowe lite, spienione 
tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, 35 sprzedaż 
detaliczna, hurtowa oraz za pośrednictwem stron interneto-
wych następujących towarów: chemikaliów, nawozów rolni-
czych i tworzyw sztucznych, 36 usługi inwestycyjne, 39 dys-
trybucja prądu elektrycznego, dystrybucja gazu ziemnego.

(210) 488393 (220) 2018 07 18
(731) WARSZAWSKA FABRYKA PLATERÓW HEFRA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Legnica
(540) Bracia Henneberg
(510), (511) 8 krajalnice do owoców, łyżki [chochle do win], 
łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci, łyżki, widelce i noże 
stołowe z tworzyw sztucznych, noże, noże ceramiczne, noże 
do otwierania ostryg, noże do otwierania wina, noże do piz-
zy, nieelektryczne, noże kuchenne do obierania, srebro stoło-
we [noże, widelce i łyżki], szpikulce do lodu, sztućce, sztućce 
stołowe [noże, widelce i łyżki], widelce, 21 chochle do poda-
wania, chochle do serwowania wina, cukiernice, czajniczki 
do herbaty, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzban-
ki do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, formy do ciast 
i ciastek, formy i foremki [przybory kuchenne], formy, foremki 
[przybory kuchenne], garnki, garnki kuchenne, karafki [na al-
kohol], kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła, klosze 
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do przykrywania sera, kufle, kufle na piwo, łopatki do ciast, 
łopatki do użytku kuchennego, łyżki do lodów, łyżki do mie-
szania [przybory kuchenne], maselniczki, metalowe naczynia 
do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, mieszadełka 
do koktajli, miseczki, miski ze szkła, naczynia do mieszania 
koktajli [shakery], naczynia na napoje, patery, pieprzniczki, 
półmiski [tace], półmiski do jarzyn, przybory kuchenne, pu-
charki na owoce, salaterki, serwetniki, solniczki, spodeczki, 
tace do użytku domowego, talerze, zastawa stołowa, zastawa 
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki.

(210) 488396 (220) 2018 07 18
(731) K&K CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szówsko
(540) kochamypodatki.pl BIURO RACHUNKOWE

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi podatkowe.

(210) 488399 (220) 2018 07 18
(731) DEOLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) otogen

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, 42 badania 
biologiczne.

(210) 488407 (220) 2018 07 18
(731) WARSZAWSKA FABRYKA PLATERÓW HEFRA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Legnica
(540) J.Fraget
(510), (511) 8 krajalnice do owoców, łyżki [chochle do win], 
łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci, łyżki, widelce i noże 
stołowe z tworzyw sztucznych, noże, noże ceramiczne, noże 
do otwierania ostryg, noże do otwierania wina, noże do piz-
zy, nieelektryczne, noże kuchenne do obierania, srebro stoło-
we [noże, widelce i łyżki], szpikulce do lodu, sztućce, sztućce 
stołowe [noże, widelce i łyżki], widelce, 21 chochle do poda-
wania, chochle do serwowania wina, cukiernice, czajniczki 
do herbaty, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzban-
ki do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, formy do ciast 
i ciastek, formy i foremki [przybory kuchenne], formy, foremki 
[przybory kuchenne], garnki, garnki kuchenne, karafki [na al-
kohol], kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła, klosze 
do przykrywania sera, kufle, kufle na piwo, łopatki do ciast, 
łopatki do użytku kuchennego, łyżki do lodów, łyżki do mie-
szania [przybory kuchenne], maselniczki, metalowe naczynia 
do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, mieszadełka 
do koktajli, miseczki, miski ze szkła, naczynia do mieszania 
koktajli [shakery], naczynia na napoje, patery, pieprzniczki, 
półmiski [tace], półmiski do jarzyn, przybory kuchenne, pu-
charki na owoce, salaterki, serwetniki, solniczki, spodeczki, 
tace do użytku domowego, talerze, zastawa stołowa, zastawa 
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki.

(210) 488416 (220) 2018 07 19
(731) MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) pragnienia kobiet

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne online, wyna-
jem przestrzeni reklamowej w Internecie, usługi zarządzania 
zbiorami informatycznymi, 38 usługi w zakresie przesyłania in-
formacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Interne-
tu, usługi emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednic-
twem Internetu, 41 udostępnianie publikacji elektronicznych 
online, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi 
tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali interneto-
wych, 44 doradztwo w zakresie kosmetyki i urody, doradztwo 
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielę-
gnacji ciała i urody, usługi doradcze dotyczące zdrowia.

(210) 488417 (220) 2018 07 19
(731) MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) MediLine

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 obsługa programów lojalnościowych, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyj-
nymi lub promocyjnymi, doradztwo organizacyjne dotyczące 
programów lojalnościowych dla klientów, 36 doradztwo kre-
dytowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe, usługi kre-
dytowe, pożyczki.

(210) 488418 (220) 2018 07 19
(731) MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) medkarta

(531) 26.04.09, 26.04.19, 26.04.02, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 obsługa programów lojalnościowych, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyj-
nymi lub promocyjnymi, doradztwo organizacyjne dotyczące 
programów lojalnościowych dla klientów, 36 doradztwo kre-
dytowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe, usługi kre-
dytowe, pożyczki.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 475388, 487267, 487565, 487584, 488250, 488373, 488374

2 483669, 488250

3 480502, 482446, 482449, 483669, 486702, 487201, 487202, 487355, 487356, 487357, 487584, 487587, 487702, 
487800, 487801, 488196

4 475388, 486551, 486566, 488216

5 481233, 482446, 482449, 484720, 484721, 485646, 486949, 486950, 486951, 486953, 487248, 487251, 487252, 
487253, 487355, 487356, 487357, 487534, 487535, 487598

6 487565

7 484690, 484692, 484957, 484960, 484962, 484965, 487345, 487351, 487557, 488187, 488255, 488264

8 480502, 483669, 488393, 488407

9 475284, 475286, 475287, 479015, 481845, 481984, 483669, 485931, 486037, 487094, 487141, 487143, 487557, 
487570, 487586, 487842, 488215, 488322, 488324, 488334

10 482446, 482449, 483669, 485646, 487534, 487535

11 475284, 475286, 475287, 481845, 484690, 484692, 487557, 487585, 488250

12 487109

14 479015, 484191

16 481984, 483669, 484731, 485646, 486866, 487141, 487143, 487347, 487348, 487515, 487519, 487523, 487565, 
487586, 487842, 488332

17 485646, 487258, 487565

18 484191, 486449, 486450, 486451, 487095, 488317, 488318, 488319

19 487258, 487337, 487630, 487695, 487842, 488250, 488373, 488374

20 484438, 485930, 487367, 487369, 487560, 487630, 487842, 488250, 488274

21 483669, 488317, 488318, 488319, 488393, 488407

22 486417, 487109, 488190

24 476549, 481658, 484191, 484438, 486417, 487258, 487268, 487586, 488250, 488317, 488318, 488319

25 476549, 484191, 484438, 484703, 484705, 484729, 486449, 486450, 486451, 486670, 487095, 487141, 487143, 
487543, 487623, 488208, 488317, 488318, 488319, 488332

26 487586, 488197

27 487367, 487369, 488250

28 487094, 487141, 487143, 487367, 487369, 488347, 488349, 488350, 488352, 488354, 488355, 488356, 488360, 
488362, 488363, 488364, 488366, 488372

29 476550, 481233, 483379, 486717, 486956, 486957, 487262, 487301, 487511, 487563, 487628, 488038, 488214, 
488298, 488326, 488327

30 476550, 481233, 484351, 484716, 484876, 487262, 487301, 487511, 487559, 487563, 487567, 487728, 487745, 
488038, 488285, 488298

31 487301

32 482155, 485615, 485618, 486281, 487301, 487377, 487379, 487511, 487685, 488038, 488251

33 484785, 487262, 487301, 488280

34 481845
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35 476577, 480502, 480636, 481233, 481658, 481984, 482155, 482446, 482449, 483670, 484191, 484703, 484705, 
484731, 484777, 485621, 485646, 486417, 486449, 486450, 486451, 486480, 486551, 486566, 486988, 487095, 
487141, 487143, 487258, 487268, 487347, 487348, 487351, 487352, 487367, 487369, 487381, 487427, 487452, 
487479, 487510, 487515, 487519, 487523, 487552, 487557, 487560, 487566, 487570, 487577, 487579, 487580, 
487584, 487613, 487619, 487842, 488215, 488274, 488281, 488285, 488298, 488309, 488317, 488318, 488319, 
488322, 488324, 488327, 488332, 488361, 488370, 488371, 488373, 488374, 488396, 488399, 488416, 488417, 
488418

36 481984, 484500, 484707, 484731, 484777, 485621, 486838, 486839, 486842, 486846, 486979, 487038, 487052, 
487381, 487427, 487452, 487455, 487456, 487547, 487549, 487562, 488211, 488227, 488240, 488309, 488368, 
488373, 488374, 488417, 488418

37 480636, 482410, 484731, 484777, 484957, 484960, 484962, 484965, 486979, 487201, 487202, 487255, 487270, 
487455, 487456, 487547, 487549, 487562, 487630, 487842, 488211

38 481233, 481984, 487141, 487143, 487452, 487515, 487519, 487523, 487613, 487619, 488208, 488215, 488281, 
488416

39 475388, 480636, 481233, 484731, 486551, 486566, 487255, 488285, 488298, 488369, 488373, 488374

40 480636, 482410, 484191, 485646, 487344, 487361, 487560, 487565, 487842, 488187, 488190

41 480636, 481233, 481984, 483880, 484500, 484731, 485621, 486029, 486336, 486417, 486705, 487094, 487141, 
487143, 487261, 487265, 487266, 487328, 487381, 487497, 487500, 487561, 487580, 487586, 487613, 487619, 
487842, 488030, 488031, 488191, 488208, 488215, 488266, 488309, 488322, 488324, 488332, 488335, 488347, 
488349, 488350, 488352, 488354, 488355, 488356, 488360, 488362, 488363, 488364, 488366, 488367, 488368, 
488370, 488371, 488372, 488416

42 475388, 476549, 480636, 481984, 482410, 482446, 482449, 483247, 484731, 484777, 487141, 487143, 487255, 
487479, 487497, 487547, 487549, 487562, 487570, 487580, 487842, 488250, 488266, 488281, 488309, 488399, 
488416

43 481233, 481974, 487266, 487349, 487350, 487377, 487379, 487515, 487519, 487523, 487577, 488038, 488191, 
488285, 488302, 488303, 488327, 488332, 488335

44 481233, 482446, 482449, 483247, 483669, 484500, 484731, 485646, 486029, 486702, 487266, 487349, 487350, 
487434, 487561, 487579, 487613, 487619, 488182, 488183, 488191, 488224, 488266, 488331, 488347, 488349, 
488350, 488352, 488354, 488355, 488356, 488360, 488362, 488363, 488364, 488366, 488368, 488369, 488370, 
488371, 488416

45 481984, 485621, 487038, 487052, 487353, 488188, 488309, 488335
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

§ prawnicyonline.com 487353

100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW  
Moje odkrycie PROFi Tuńczyk z penne  
i kaparami BEZ KONSERWANTÓW 
BEZ BARWNIKÓW 484876

4active 488317

4active 488318

4active 488319

a achti 486670

A2 SOFTWORKS 488322

A2 SOFTWORKS 488324

AA JAPAN INFUSION 487355

AA KOREA FUSION 487356

AA KOREAN BEUTY 487357

AERIAL HOOP 488372

AIWA 486037

AJ ANGELIKA JÓZEFCZYK 487543

Akademia SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH 487500

AKTYWNI RAZEM 487328

ALLHALL 485930

ANIOŁÓWKA A 487262

Anwil GRUPA ORLEN 488374

ANWIL 488373

Archetypy rozwoju ruchowego  
(biomechanika ruchu pierwotnego)  
dr Masgutovej 488355

artex HOME 487268

AT 486417

B BingoBoy 487586

B(ik)E SAFE 487455

B(ik)E SAFE 487456

BAKTO KOMPLEKS 487267

Basic Station 476549

Bądźmy razem 487141

be young CARE 487587

bez efektu rosy 488196

BIELENDA MAGIC BRONZE 487800

BIELENDA MAGIC EGG 487801

BIOTYNOL 486949

BORGIO IL TAGLIO NATURALE 484191

Bracia Henneberg 488393

BRASIL 476577

Cake Me Up 488285

CH Cameron Hair 488197

CMW LEGAL 487052

CMW 487038

COGNIFER 482446

COMET 488361

COMSNER 488240

Concrete Art 487695

CQB.PL 487552

CURRY HOUSE 488038

designed for LIL 481845

Diagnoza odruchów Metodą dr Masgutovej 488352

DT DRZEWIECKI TOMASZEK 485621

DZIKI BYK 488327

ECOJET 487345

ECOSTARTER 488216

efekt ALU 480502

EKSPERT CENEO 488215

ENDECO 487557

ENERGA INNOWACJE 480636

ETAP SOFA 488274

EUPHORIA 486281

EUROSERVICE ZPT W SUROCHOWIE SP. Z O.O. 
EUROSERVICE Zakłady Przemysłu  
Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o. 475388

Faktoria win a la carte 487510

FATECH 488334

FENIRAMIX 487251

FFF 488367

FLAGA ZAPACHOWA 487702

FOODS BY ANN 487511

Foxpay 484707

FUNDACJA MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ 488368

funeda 487452

GABINET BOGURSCY 488224

GAMENASTIX 487094

GASTRO Line 481658

GEO POLSKA 487479

gladius 487585

GLOVCON 483669

GRUPA pb folie 487565

GURU 487379

HB INWESTYCJE 487270

HELIOFEROL 486953

hiside 487095

HOTEL ISKRA  by Katowice Airport 488303

HOTEL WILGA by Katowice Airport 488302

HVILA 487255

IBESIL 484720
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IBUXAL 486950

Idea Getin Automotive 481984

infomixtura 487566

InfoMonitor 487381

Integracja odruchów  
wzrokowo-słuchowych dr Masgutovej 488356

INTERNATIONAL LASH COMPETITION  
IN POLAND 486705

J 488251

J.Fraget 488407

JON’S BURGERS & GRILL 481974

Jurajska. Woda prosto z Jury 485618

Jurajska. Woda z głębi Jury 485615

KAP.KAP let it rain 484729

kardia.pl 488331

Karlik EKOGROSZEK 486566

Kebabish 487577

KFD NUTRITION 481233

Klinika Pięknego Uśmiechu 487434

klockowo 483670

kochamypodatki.pl BIURO RACHUNKOWE 488396

kogel mogel RESTAURACJA 487519

koszałki 484351

KRAUM K 488266

KRK PARTNERZY 488309

la Campana TRATTORIA 487515

LAKIERNICTWO SIERAKOWSCY 482410

Laktaceuta 487561

Lamberg 487623

LEGE MEDICINAE 488188

lettero KAROŃ 485931

lh LafHome 488211

LIBRE Q 486450

LICON 487258

LRS - Long Range Systems 487570

LUKUS WINNICA GRONOWSCY 484785

LUTERA 487248

M PLUS M 484690

MácHelp 484777

Mały książkomaniak 486336

Masgutova At-Home Reflex Training  
and Education 488364

Masgutova Method for Dyslexia Solusion 488350

Masgutova Method of Intronaut  
and Infant Reflex Integration 488349

Masgutova Reflex Assessment 488366

MediLine 488417

medkarta 488418

MEGAJET 487361

Metoda integracji odruchów dr Masgutovej 488347

MISIOO 487367

MISIOO 487369

MISTRZOWSKA ROZGRZEWKA 486717

MKS MEBLE 487560

MN Między Nami 483880

mobi WATER CREATION 488250

modern living 486979

MORZE MLEKA 488214

MOTOBUS 487351

MOXLY 487202

MUSZTARDA KIELECKA  
Starofrancuska Tradycja produkcji 1932 r.  
KIELCE 484716

MXY 487201

N S Hall Sensor IC 484692

navigare necesse est 488031

NERVENA 487534

NESSE TRENINGI INTERPERSONALNE 488030

NeuroStrukturalna integracja  
odruchów dr Masgutovej 488363

OCUHELP 486951

Osiedle Tercet 487547

OSNOVA 487598

otogen 488399

oxyMedico 488182

oxyTerapia 488183

pankurak 476550

Papieżanka 487685

Parówkowóz 488326

PBS DEWELOPER 487562

perfect smile clinic 485646

PETSI the dog’s out fun! 488335

PIASTOWSKI 486957

PIASTOWSKIE 486956

PLANDEKI 487109

planuj zdrowie 487613

planuj zdrowie 487619

PN POZNAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI 488227

POCZTOWY RACHUNEK PODSTAWOWY 487427

Polskie Manufaktury 487352

Pożyczka Fit 486839

Pożyczka Fit 486846

Pożyczka Zaratka 486838

Pożyczka Zaratka 486842

pragnienia kobiet 488416

PRIMARUTIN 487252

Program turnusu i kliniki 
neurorehabilitacyjnej wg dr Masgutovej  
„Rozwój neuro-psychoruchowy  
i integracja odruchów” 488362

PROJET 487344

PUCHACZ SPA 487349

PUCHACZ SPA 487350

purbo SKUTECZNE Z NATURY 487584
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Q 486449

Q 486451

Radość Med 488191

RakTRACK 488369

rampam.pl 488281

RARYTASY I MASZKETY 487563

RE TREND 488190

Repatterning dr Masgutovej 488360

REX COMPANY 483247

Rozette 486866

SCIENTIFER 482449

Siejba PEŁNA NATURY 488298

Smart OOH 487842

SolGam Rok założenia 1990 Sp. z o.o. 488187

SOTTILE 487337

SQUEEZY FREEZY 487728

STAL RZESZÓW S.A. 488332

STORCK nimm2 Śmiejżelki Happies 487559

STRATPOINTS 487580

STS ŻURAWIE24 USŁUGI DŹWIGOWE 484957

STS ŻURAWIE24 USŁUGI DŹWIGOWE 484960

STS ŻURAWIE24 USŁUGI DŹWIGOWE 484965

STS ŻURAWIE24 USŁUGI DŻWIGOWE 484962

STUDIO EFEKT 487347

Studio Efekt 487348

Szydłowianka 487745

TAMIVIR 487253

tax star 486480

Tercet 487549

TESLA 475284

TESLA 475286

TESLA 475287

TOKYOTO 487301

TOZAMET 488255

TOZAMET 488264

TPG. Tu Przekraczamy Granice. 484500

Tradix Group 486988

TRINGLE 487567

TUTLO 487261

Tutlo 487265

TVP. Bądźmy razem. 487143

Twórcza arteterapia i integracja  
odruchów dr Masgutovej 488354

U URZĘDOWSKI 487630

UU UpToU 484703

UU 484705

UVaga - wyprzedź czerniaka! 488370

UVaga WYPRZEDŹ CZERNIAKA! 488371

VIONELLI 488280

VISCORT 487535

WARSZAWIAK PRAWDZIWE PIWO STOLICY  
POLSKIE PIWO Pils KONKURS PIW  
REGIONALNYCH BROWARY POLSKIE 2004 482155

WARSZAWSKA IZBA LORDÓW 487579

Wesele RESTAURACJA 487523

Widok Towers 484731

WIEJSKI MIKS EKSTRA MAŚLANY SMAK 487628

WIELKOPOLSKA SZKOŁA PSYCHOTERAPII  
GESTALT 486029

WILLA ŁUCJA  
Ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny 487266

Wujek EKOGROSZEK 486551

WYSOKA SZPILKA 487497

Yep 488208



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.

1142317 POIVRE BLANC (2018 06 21) 16, 18, 25
1211797 FERTINOVA (2014 06 10, 2013 12 11) 1, 5, 

42
1399985 Pasta Toscana (2018 07 17)

CFE: 05.07.02, 26.01.03 30
1415288 Vida Bonita (2018 04 17)

CFE: 27.05.01 18
1415293 ONLY LOVE (2018 06 06, 2017 12 13) 3
1415300 Zadarma (2018 05 14)

CFE: 27.05.01 9, 35, 38, 42
1415325 AMATORE (2018 05 10) 33
1415355 SUSHIWOK (2018 04 02)

CFE: 11.03.07, 26.13.25, 27.05.24, 
29.01.13

30, 35, 43

1415359 BELUGA EPICURE (2018 04 28) 33
1415360 SCPTM TECH BASED ON (2018 03 05,  

2017 09 07)
CFE: 26.04.02 17, 19, 27

1415376 que mes rougeurs disparaissent 
(2018 04 09)

3

1415393 ALMA CERAMICA (2018 03 13, 2018 02 08)
CFE: 26.03.23, 29.01.15 19

1415394 BOLERO (2017 12 12, 
2017 06 26)

5, 7, 16, 18, 21, 25, 
30, 32, 33, 35, 39, 

41, 43, 45
1415453 HippoSan (2018 02 02) 1, 31
1415466 Greenmade (2018 04 16)

CFE: 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13 3
1415483 CODE 11.59 BY AUDEMARS PIGUET 

(2018 04 27, 2017 12 07)
14

1415554 SEVEN PLUS (2018 04 24) 3, 21
1415627 2017 12 12)

CFE: 01.03.20, 26.01.03, 28.05.00, 29.01.12 30
1415662 2018 02 05)

CFE: 28.03.00 7
1415688 intro (2018 04 16)

CFE: 27.05.01 18, 25, 35

1415709 2018 01 08, 2017 12 07)
CFE: 02.03.01, 05.03.11, 05.05.19 3, 5

1415785 Hair JAZZ SHAMPOOING Shampoo  
(2018 02 09)
CFE: 26.01.19, 26.02.01, 26.11.12, 
27.05.10, 29.01.13

3, 35

1415793 KARA (2018 04 06, 2018 02 21) 29, 32
1415873 BLUE DRAGON (2018 02 22)

CFE: 04.03.03, 06.01.03, 06.07.04, 
07.01.08, 27.01.12

21, 29, 30

1415919 TD FE (2018 05 03)
CFE: 24.17.02, 26.04.02, 27.05.24, 29.01.12 9, 35

1416009 MILURAD (2018 03 09, 2017 11 23) 5
1416029 MILUSOPAM (2018 03 09, 2017 11 23) 5
1416130 PERFORMA technology solutions  

(2018 01 18)
CFE: 27.05.10, 29.01.12 9, 35

1416150 SILOCO (2018 03 20, 2017 10 05)
CFE: 27.05.17 6, 7, 8, 19, 36, 37, 42, 43

1416179 KH (2018 03 19)
CFE: 26.01.02, 27.05.22 7

1416188 Syneos Health (2017 12 22, 2017 12 12)
CFE: 24.17.08, 27.05.10 35, 41, 42, 44

1416209 Ketevan (2018 04 03, 2018 02 09)
CFE: 02.01.08, 05.13.25, 25.01.15 33

1416230 V4 VAGANZA (2018 04 18)
CFE: 01.15.03, 27.05.08, 27.07.11 25, 35

1416254 Violet (2018 04 28)
CFE: 24.17.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.05 6, 19

1416260 FRUIT-TELLA (2018 06 22, 2018 03 19) 29
1416276 Apple Ch!ps (2018 05 03)

CFE: 05.07.13, 24.17.04, 27.05.08 29
1416411 SPARK FOUNDRY (2018 01 03, 2017 07 03)

CFE: 27.05.09, 26.03.04 35, 41, 42



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1211797, 1415453 

3  1415293, 1415376, 1415466, 1415554, 1415709, 1415785 

5  1211797, 1415394, 1415709, 1416009, 1416029 

6  1416150, 1416254 

7  1415394, 1415662, 1416150, 1416179 

8  1416150 

9  1415300, 1415919, 1416130 

14  1415483 

16  1142317, 1415394 

17  1415360 

18  1142317, 1415288, 1415394, 1415688 

19  1415360, 1415393, 1416150, 1416254 

21  1415394, 1415554, 1415873 

25  1142317, 1415394, 1415688, 1416230 

27  1415360 

29  1415793, 1415873, 1416260, 1416276 

30  1399985, 1415355, 1415394, 1415627, 1415873 

31  1415453 

32  1415394, 1415793 

33  1415325, 1415359, 1415394, 1416209 

35  1415300, 1415355, 1415394, 1415688, 1415785, 1415919, 1416130,
 1416188, 1416230, 1416411 

36  1416150 

37  1416150 

38  1415300 

39  1415394 

41  1415394, 1416188, 1416411 

42  1211797, 1415300, 1416150, 1416188, 1416411 

43  1415355, 1415394, 1416150 

44  1416188 

45  1415394



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.

479447 REFRATECHNIK Holding GmbH
2018 07 26 19, 37, 42

482564 ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO 
ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA
2018 07 27 30

482563 ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO 
ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA
2018 07 27 30

480494 Liqui - Moly Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung
2018 07 30 4

483853 TREK BICYCLE CORPORATION
2018 07 30 25, 35

482619 Apple Corps Limited
2018 07 30 41

478776 NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 07 30 3, 5

481468 MacDermid Performance Solutions 
Italiana S.r.l.
2018 07 30 1, 2

481469 MacDermid Performance Solutions  
Italiana S.r.l.
2018 07 30 1, 2

482610 Solar A/S

2018 07 30 35, 37

483799 OLEŚ RYSZARD DEKOR-ART

2018 07 31 3, 5



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1396608 Jaguar Land Rover Limited
2018 07 30 12, 37
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