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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2018 r. Nr ZT35

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) 480699 (220) 2017 12 30
(731) KULCZYCKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) 1923 HANKA SIEMIANOWICE

(531) 29.01.12, 26.01.02, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki 
czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, wyroby czekola-
dowe, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, 
galaretki, wafle, 35 usługi w zakresie ekspozycji oraz sprze-
daży detalicznej i hurtowej towarów obejmujących wyroby 
cukiernicze, czekoladowe i słodycze pozwalające nabywcy 
wygodnie je oglądać i kupować w sklepach oraz za pośred-
nictwem Internetu, usługi w zakresie marketingu, promocji, 
reklamy, organizowanie wystaw handlowych i reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych.

(210) 481574 (220) 2018 01 25
(731) Sidela SA, Montevideo, UY
(540) TADAM

(531) 27.05.01, 27.05.24, 02.01.15, 09.09.01, 09.09.11, 26.04.16, 
29.01.15

(510), (511) 16 papier i karton, materiały drukowane, ma-
teriały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje 
do materiałów piśmiennych lub do użytku domowego, ma-
teriały dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania 
i artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały instrukta-
żowe i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie.

(210) 481576 (220) 2018 01 25
(731) CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) PAKIET PREMIUM MAX PLUS
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne: rejestrato-
ry elektryczne, odbiorniki elektryczne, nadajniki elektryczne, 
elektryczne urządzenia połączeniowe, elektryczne urządze-
nia nawigacyjne, elektryczne urządzenia przełączające, elek-
tryczne urządzenia programujące, elektryczne urządzenia 
telekomunikacyjne, elektryczne urządzenia zdalnego stero-
wania, elektryczne urządzenia do przechowywania danych, 

urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fo-
tograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomia-
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do ce-
lów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne 
przewodzące, transformujące, akumulatorowe, i kontrolno-
-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub repro-
dukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, 
płyty, dyski z nagraniami, mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucanie monety, kasy sklepowe, maszyny 
liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia 
do gaszenia ognia, przenośne urządzenia elektroniczne, de-
kodery, urządzenia do kodowania lub dekodowania, nagra-
nia dźwiękowe i audiowizualne, telefony przenośne, telefony 
komórkowe, zestawy głośno mówiące, anteny i baterie 
do tych telefonów, ładowarki, obudowy kolorowe do telefo-
nów komórkowych, zestawy słuchawkowe, karty PCMCIA, 
obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, 
karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do tele-
fonów komórkowych - karty sim, repondery telefoniczne, 
maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, przewody 
telefoniczne, urządzenia do przetwarzania informacji, urzą-
dzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazy-
wania dźwięku i obrazu, dyski do nagrywania i rejestracji 
dźwięku, dyski kompaktowe, audio-wideo i optyczne, pa-
mięci komputerowe, programy komputerowe, programy 
komputerowe ładowalne, programy komputerowe nagrane, 
programy gier komputerowych, karty z pamięcią, karty ma-
gnetyczne kodowane, urządzenia do odtwarzania dźwięku 
i obrazu, odbiorniki radiowe i telewizyjne, komputery, kom-
putery przenośne, oprogramowanie komputerowe nagrane, 
oprogramowanie, włączając oprogramowanie do gier oraz 
oprogramowanie do telefonów komórkowych, w tym 
umożliwiające za pośrednictwem telefonu komórkowego 
oraz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internet 
dostęp do i pobieranie różnych usług i aplikacji, aplikacje 
mobilne i internetowe, komputerowe urządzenia peryferyj-
ne, modemy, aparatura do radiokomunikacji przenośna, apa-
ratura radiotelefoniczna, maszty do łączności radiowej, na-
dajniki telekomunikacyjne, odbiorniki radiowe, zespoły 
nadawcze, aparaty wideo, taśmy wideo, aparaty fotograficz-
ne, głośniki, rzutniki, kamery filmowe, kamery wideo zespo-
lone z magnetofonem, kamery wizyjne, aparaty kinemato-
graficzne, taśmy filmowe kinematograficzne naświetlone, 
taśmy magnetyczne, urządzenia do montażu filmów kine-
matograficznych, aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, 
urządzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem tele-
wizyjnym, odtwarzacze płyt kompaktowych, publikacje 
elektroniczne, 16 materiały piśmienne, papierowe materiały 
biurowe, w tym koperty i papier firmowy, kartony, czasopi-
sma, książki, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, 
blankiety, foldery, broszury, prospekty, druki, formularze, fo-
tografie, kalendarze, katalogi, plakaty, naklejki, nalepki, ob-
woluty, publikacje, rysunki, karty okolicznościowe, bilety, 
kupony papierowe, materiały instruktażowe i do nauczania 
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inne niż urządzenia, 35 usługi zarządzania działalnością han-
dlową, administrowanie działalności handlowej, prace biuro-
we, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej i zarządzania, usługi marketingowe, 
usługi w zakresie informacji handlowej, telefoniczne udziela-
nie informacji dla nieobecnych abonentów, usługi w zakre-
sie prowadzenia centrum informacyjnego, usługi reklamo-
we, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, produkcja 
i rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy praso-
we, radiowe, telewizyjne, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, wynajmowanie miejsc na umiesz-
czenie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tek-
stów reklamowych, doradztwo w zakresie organizacji i za-
rządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarzą-
dzania holdingami, profesjonalne zarządzanie działalnością 
artystyczną, pozyskiwanie informacji o działalności gospo-
darczej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
związane z organizacją targów i wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, pokazy towarów, rozpowszechnianie próbek, badanie 
rynku i opinii społecznej, pozyskiwanie danych i systematy-
zacja danych w komputerowych bazach danych, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji 
handlowych w komputerowych bazach danych, kompute-
rowe zarządzanie plikami, usługi promowania aplikacji mo-
bilnych i internetowych, włączając promowanie aplikacji 
za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonych do tych 
celów, usługi w zakresie zgrupowania na rzecz osób trzecich 
następujących towarów: przenośnych urządzeń elektronicz-
nych oraz akcesoriów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, 
materiałów piśmiennych i informacyjnych pozwalające na-
bywcy wygodnie je oglądać i kupować w dobrych warun-
kach, sprzedaż detaliczna i hurtowa przenośnych urządzeń 
elektronicznych oraz akcesoriów do nich, sprzedaż detalicz-
na i hurtowa artykułów radiowotelewizyjnych, usługi świad-
czone w systemie on-line w zakresie kupna i sprzedaży na-
stępujących usług i towarów: usług telekomunikacyjnych, 
w tym usług dostępu do Internetu oraz usług telewizji cyfro-
wej i analogowej, w tym usług udostępniania materiałów 
audio i video na żądanie oraz przenośnych urządzeń elektro-
nicznych oraz akcesoriów do nich oraz artykułów radiotele-
wizyjnych oraz materiałów piśmiennych i informacyjnych, 
sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią 
sklepową w tym w zakresie następujących usług i towarów: 
usług telekomunikacyjnych, w tym usług udostępniania ma-
teriałów audio i video na żądanie oraz przenośnych urzą-
dzeń elektronicznych i akcesoriów do nich oraz artykułów 
radiotelewizyjnych oraz materiałów piśmiennych i informa-
cyjnych, usługi agentów zajmujących się sprzedażą towarów 
różnego rodzaju, usługi komisu, obsługa klientów przy wy-
korzystaniu sieci telefonicznej, komputerowej, Internetu, In-
tranetu, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, naprawa i konserwacja projektorów filmo-
wych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w za-
kresie sieci komputerowych, komputerów i związanych 
z nimi urządzeń peryferyjnych, usługi instalacyjne, konser-
wacyjne i naprawcze w zakresie urządzeń do nadawania, 
usługi instalacyjne i naprawcze w zakresie telefonów, 
38 usługi telekomunikacyjne w zakresie usług telefonicz-
nych, w tym telefonii komórkowej oraz usług dostępu do In-
ternetu, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych 
programów telewizyjnych telewizji kablowej, naziemnej, sa-

telitarnej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, 
transmisja programów radiowych, usługi transmisji progra-
mów telewizyjnych i radiowych, emisja programów telewi-
zyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewi-
zji za opłatą [pay-per-view], emisja utworów audiowizual-
nych i programów telewizyjnych za pośrednictwem Interne-
tu, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem 
usług online i Internetu, transmisja materiałów wideo, fil-
mów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez 
użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem In-
ternetu, usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wi-
deo, audio i telewizji, transmisja i dystrybucja danych lub 
obrazów audiowizualnych za pośrednictwem Internetu, 
usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wy-
boru spośród wielu programów i inteligentnej automatycz-
nej selekcji programów, które mają być nagrywane, usługi 
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej roz-
rywki i konkursów, usługi dostępu do zasobów muzycznych, 
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej zbieranie 
i przesyłanie informacji, komunikacja za pośrednictwem wir-
tualnych sieci prywatnych [VPN], udostępnianie usług Wirtu-
alnej Sieci Prywatnej [VPN], zapewnienie dostępu do sieci 
LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (Local Area Ne-
twork), jak również umożliwianie dostępu do Internetu 
za pośrednictwem tej sieci, usługi w zakresie radiofonii, łącz-
ność przez terminale komputerowe, usługi w zakresie łącz-
ności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi łączności 
on-line, usługi połączenia i trasy połączeń dla telekomunika-
cji, usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych (call 
center), telekomunikacyjne usługi ogłoszeń elektronicznych, 
połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednic-
twem telekomunikacji, usługi świadczone przez operatora 
telefonii komórkowej w zakresie połączeń abonentów tele-
fonii komórkowej, świadczenie usług przekazywania głosu 
i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, 
świadczenie usług w zakresie przesyłania informacji teksto-
wej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci infor-
matycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, przekaz satelitarny, przesyłanie wiadomo-
ści, danych, dźwięku i obrazu za pomocą przekazu satelitar-
nego, świadczenie usług przekazywania poczty elektronicz-
nej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefo-
nów komórkowych, wypożyczanie aparatury do przesyłania 
informacji, wypożyczanie urządzeń służących do przekazy-
wania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogo-
wej, cyfrowej oraz satelitarnej, wypożyczanie modemów, 
symilografów, telefonów i urządzeń telekomunikacyjnych, 
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu apara-
tu telefonicznego, informacja o telekomunikacji, usługi infor-
macyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi ogło-
szeń elektronicznych, obsługa telekonferencji, usługa zleceń 
przywoławczych za pomocą radia, telefonu lub innych środ-
ków łączności elektronicznej, usługi udostępniania aplikacji 
mobilnych i internetowych, włączając udostępnianie aplika-
cji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonych 
do tych celów, zapewnianie dostępu i udostępnianie portali 
internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych 
bezpośrednio w telefonie komórkowym, 41 usługi w zakre-
sie nauczania, kształcenia, rozrywki, usługi w zakresie działal-
ności kulturalnej, tj. organizowanie wystaw, wydarzeń kultu-
ralnych oraz koncertów, obsługa i udostępnianie na stronie 
www on-line gier komputerowych, usługi związane z orga-
nizacją koncertów, imprez, targów i wystaw, organizowanie 
rozrywki internetowej, informacje dotyczące rozrywki do-
starczane on-line z komputerowej bazy danych lub Interne-
tu, udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośred-
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nictwem sieci komputerowych informacja o imprezach roz-
rywkowych, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, 
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie loterii, 
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż rekla-
mowe, udostępnianie i obsługa publikacji elektronicznych 
on-line, udostępnianie multimedialnych programów roz-
rywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szero-
kopasmowych, bezprzewodowych i online, udostępnianie 
utworów audiowizualnych - video-on-demand [VOD], użyt-
kownikom sieci Internet, o charakterze rozrywkowym, filmo-
wym, kabaretowym, muzycznym np. filmy, bajki, koncerty, 
kabarety, udostępnianie użytkownikom on-line informacji 
dotyczących utworów audiowizualnych m.in. streszczenia, 
zwiastuny, udostępnianie on-line utworów audiowizual-
nych, o charakterze edukacyjno-kulturowym np. filmy doku-
mentalne, filmy przyrodnicze, podróżnicze, historyczne, fe-
lietony dokumentalne, odtwarzanie utworów audiowizual-
nych, retransmisje, udostępnianie programów telewizyjnych, 
audycji telewizyjnych, seriali telewizyjnych lub filmów za po-
średnictwem sieci informatycznych on-line w czasie wybra-
nym przez odbiorcę, udostępnianie filmów i programów te-
lewizyjnych oraz innych utworów audiowizualnych za po-
średnictwem płatnej telewizji, udostępnianie filmów i pro-
gramów telewizyjnych oraz innych utworów audiowizual-
nych w ramach usług na życzenie [VOD], produkcja filmowa, 
telewizyjna i wideo, studia filmowe, usługi studia nagrań, 
nagrywanie filmów na taśmach wideo, montaż programów 
radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, telewizyjne 
i radiowe programy rozrywkowe, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie apara-
tów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatów 
i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie filmów kine-
matograficznych, wypożyczanie filmów dla kin, wypożycza-
nie taśm wideo, wypożyczanie odbiorników radiowych i te-
lewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, najem i wypoży-
czanie dekoderów i odbiorników programów zakodowa-
nych, usługi obrazów cyfrowych, 42 usługi w zakresie badań 
oraz projektów naukowych i technicznych, prowadzenie 
analiz przemysłowych i usług badawczych, projektowanie 
i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, usługi 
w zakresie prac badawczo-rozwojowych, ekspertyzy inży-
nieryjne, opracowywanie projektów technicznych, instalo-
wanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie, ulepszanie, utrzymanie oraz udo-
stępnianie oprogramowania, w tym oprogramowania do te-
lefonów komórkowych, w tym umożliwiającego za pośred-
nictwem telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem 
sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i pobieranie 
różnych usług, aplikacji, odzyskiwanie danych komputero-
wych, konwersja danych lub dokumentów na drogę elektro-
niczną, konwersja danych przez programy komputerowe, 
powielanie oprogramowania komputerowego, programo-
wanie komputerowe, projektowanie systemów komputero-
wych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu 
komputerowego, analizy systemów komputerowych, two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, prowadzenie portali internetowych w zakresie promo-
wania i udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych.

(210) 482790 (220) 2018 02 26
(731) PION SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Tymianka

(540) PION SERWIS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.01, 26.13.25
(510), (511) 6 urządzenie do otwierania drzwi nieelektrycz-
ne, zasuwy do drzwi, gałki [uchwyty] metalowe, haki do wie-
szania ubrań metalowe, klamki do drzwi metalowe, klucze, 
kołki do ścian metalowe, kółka samonastawne do mebli me-
talowe, ograniczniki drzwiowe metalowe, osprzęt do mebli 
metalowy, pasy do przenoszenia ładunków metalowe, pro-
wadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], zamki na zasu-
wy, zasuwy [mieszkaniowe], zatrzaski drzwiowe metalowe, 
20 meble oraz wyroby z drewna i materiałów drewnopo-
chodnych, barki ruchome meble, biurka [meble], meble biu-
rowe, bufety ruchome [meble], dekoracje przestawne, drabi-
ny z drewna lub tworzyw sztucznych, drzwi do mebli, fotele, 
gabloty [meble]], kanapy, kanapy [otomany], stojaki na ka-
pelusze, kartoteki [meble], półki do kartotek [meble], kasety 
drewniane lub z tworzyw sztucznych, komody, konstrukcje 
drewniane łóżka, kozły [stojaki meblowe], kółka samonastaw-
ne do mebli niemetalowe, kredensy, krzesła, podpory pod 
książki, kwietniki [meble], ławy [meble], meble, przegrody 
drewniane do mebli, wykończeniowe elementy plastikowe 
do mebli, meble metalowe, półki meblowe, osprzęt nie-
metalowy do mebli, stojaki na parasole, parawany [meble], 
plecionki ze słony z wyjątkiem mat, podnóżki [taborety], 
półki biblioteczne, pulpity [mebel], regały (meble), siedzenia 
[meble], stolarstwo meblowe [wyroby], stoliki pod maszyny 
do pisania, stoliki ruchome pod komputery, stoły (blaty), sto-
ły, stoły metalowe, szafki na akta, szafki na ręczniki [meble], 
szafki niemetalowe do przechowywania żywności, szezlon-
gi], wózki meblowe, zagłówki [meble], zagłówki, wałki, stolar-
stwo meblowe [wyroby], wieszaki na ubrania, 24 okładziny 
do mebli z surowców włókienniczych, okładziny do me-
bli z tworzyw sztucznych, pokrowce ochronne na meble, 
42 doradztwo w zakresie wyposażenie wnętrz w meble, 
wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych, projek-
towanie wnętrz z meblami, wyrobami z drewna i materiałów 
drewnopochodnych, dekoracja wnętrz, projektowanie de-
koracji wnętrz, stylizacja wnętrz powiązana z wzornictwem 
przemysłowym, wzornictwo przemysłowe.

(210) 483238 (220) 2018 03 08
(731) BEERLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łoziska
(540) ŁączyNasPiwo

(531) 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje bez-
alkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z do-
datkiem kofeiny, napoje bezalkoholowe z dodatkiem yerba 
mate, woda stołowa, woda sodowa, napoje izotoniczne, 
35 sprzedaż: piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz in-
nych napojów bezalkoholowych, napoi owocowych i soków 
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji 
napojów, napoi bezalkoholowych na bazie miodu, napoi 
bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napoi bezalkoholo-
wych z dodatkiem yerba mate. wody stołowej, wody sodo-
wej, napoi izotonicznych, promocja na rzecz osób trzecich 
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piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów 
bezalkoholowych, napoi owocowych i soków owocowych, 
syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napoi 
bezalkoholowych na bazie miodu, napoi bezalkoholowych 
z dodatkiem kofeiny, napoi bezalkoholowych z dodatkiem 
yerba mate, wody stołowej, wody sodowej, napoi izotonicz-
nych, doradztwo i usługi marketingowe w zakresie piwa, wód 
mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoho-
lowych, napoi owocowych i soków owocowych, syropów 
i innych preparatów do produkcji napojów, napoi bezalko-
holowych na bazie miodu, napoi bezalkoholowych z do-
datkiem kofeiny, napoi bezalkoholowych z dodatkiem yerba 
mate, wody stołowej, wody sodowej, napoi izotonicznych, 
doradztwo gospodarcze w zakresie piwa, wód mineralnych 
i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napoi 
owocowych i soków owocowych, syropów i innych prepara-
tów do produkcji napojów, napoi bezalkoholowych na bazie 
miodu, napoi bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napoi 
bezalkoholowych z dodatkiem yerba mate, wodv stołowej, 
wody sodowej, napoi izotonicznych.

(210) 483633 (220) 2018 03 16
(731) KOŁACZYŃSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) CathBook.com

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.05.01, 02.07.01, 02.09.01, 24.13.02, 
24.13.17

(510), (511) 35 reklamy online, 36 organizacja zbiórek na cele 
religijne, 41 edukacja religijna, usługi edukacji religijnej, usłu-
gi edukacyjne dotyczące religii, usługi edukacyjne dotyczące 
rozwoju religijnego, kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień 
religijnych, 45 usługi randkowe przez Internet, usługi interne-
towe w zakresie umawiania się na randki, swatania i pozna-
wania osób, udostępnianie informacji o religii.

(210) 484558 (220) 2018 04 09
(731) JASIEWICZ ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO TRANS-ZIEM, 
Kraków

(540) TZ TRANS-ZIEM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.22, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 36 zarządzanie i administrowanie majątkiem 
nieruchomym, wynajmowanie nieruchomości, pośrednic-
two w sprzedaży majątku nieruchomego, wynajmowanie 
powierzchni na prowadzenie salonów sprzedaży pojazdów 
i wypożyczalni pojazdów, 37 informacja i nadzór budowla-
ny, uszczelnianie i izolowanie budynków, wynajem sprzętu 
budowlanego, usługi związane z wykonywaniem budynków 

mieszkalnych i przemysłowych, dróg asfaltowych, betono-
wych i szynowych, budowa mostów, rurociągów, zapór, linii 
przesyłowych elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych, 
telekomunikacyjnych, rozbiórka i wyburzanie obiektów bu-
dowlanych, usługi remontowe w zakresie obiektów budow-
nictwa mieszkaniowego i przemysłowego, roboty monta-
żowe, murarskie, dekarskie, wykonywanie specjalistycznych 
robót budowlanych, usługi malarskie, tynkarskie, dekarskie, 
roboty ziemne, roboty wykończeniowe, wykonywanie in-
stalacji elektrycznych, gazowych i wodnokanalizacyjnych 
dla obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej 
oraz obiektów przemysłowych, wynajem maszyn, urządzeń 
i sprzętu budowlanego, doradztwo budowlane, konserwa-
cja i naprawa pojazdów, stacje diagnostyczne pojazdów, 
serwisowanie pojazdów, usługi myjni pojazdów, usługi stacji 
benzynowych, usługi instalacyjne, sprzątanie i czyszczenie 
obiektów, 39 transport drogowy towarów, magazynowanie 
i przechowywanie towarów, przeładunek towarów, kon-
fekcjonowanie i sortowanie towarów, dostarczanie towa-
rów do klientów, usługi logistyczne w zakresie transportu, 
magazynowania i przeładunku towarów, transport osób, 
wynajmowanie i wydzierżawianie pojazdów, prowadzenie 
parkingów, wynajmowanie garaży, prowadzenie biur tu-
rystycznych i biur podróży w celu rezerwacji podróży i or-
ganizacji podróży, 42 usługi inżynierskie w tym w zakresie 
budownictwa, opracowywanie projektów technicznych, 
technologicznych, projektowanie architektoniczne w zakre-
sie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budow-
lanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, projekto-
wanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz, 
projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznawcze 
i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, wzor-
nictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, 
urbanistyczne, doradztwo budowlane, inwentaryzacja, pro-
jektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynier-
ska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa 
technicznego w zakresie budowli, ekspertyzy inżynierskie 
w tym w zakresie budownictwa.

(210) 484657 (220) 2018 04 11
(731) MEDYCZNE CENTRUM TELEMONITORINGU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MCT+

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22, 24.13.01, 24.13.24
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne, przyrządy 
do analizy medycznej, urządzenia do diagnostyki, badania 
i kontroli stanu zdrowia ludzi, urządzenia do diagnostyki, 
badania i kontroli stanu zdrowia ludzi za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej, urządzenia do diagno-
styki, badania i kontroli stanu zdrowia ludzi przez telefon, 
urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli stanu zdrowia 
ludzi za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 44 usłu-
gi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi lecznicze, 
usługi medyczne, konsultacje medyczne, poradnictwo me-
dyczne, badania medyczne, kliniki medyczne, usługi opieki 
medycznej, usługi oceny medycznej, świadczenie pomocy 
medycznej, udostępnianie wsparcia medycznego przy mo-
nitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, 
usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi dia-
gnostyki medycznej, badania medyczne w celach diagno-
stycznych lub leczenia, analizy medyczne, analizy medycz-
ne do diagnostyki i leczenia ludzi, analizowanie wyników 
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badań medycznych, analizowanie wyników badań związa-
nych ze zdrowiem ludzi, usługi obrazowania medycznego, 
obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycz-
nej, usługi informacji medycznej, wypożyczanie sprzętu 
medycznego, wypożyczanie sprzętu służącego ochronie 
zdrowia, wypożyczanie sprzętu służącego do diagnostyki 
medycznej, wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzi-
nie technologii medycznej, usługi telemedyczne, udzielanie 
konsultacji medycznych za pośrednictwem środków komu-
nikacji elektronicznej, udzielanie konsultacji medycznych 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, udzielanie 
konsultacji medycznych przez telefon, przeprowadzanie ba-
dań medycznych za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, przeprowadzanie badań medycznych przez 
telefon, przeprowadzanie badań medycznych za pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych, diagnostyka medyczna 
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, dia-
gnostyka medyczna przez telefon, diagnostyka medyczna 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych.

(210) 484852 (220) 2018 04 16
(731) AFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Q OPOQA Finance

(531) 27.05.01, 27.05.21, 24.01.05, 29.01.04
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, ba-
dania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie 
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowa-
nie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności arty-
stycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlo-
wych lub reklamowych, informacja o działalności gospodar-
czej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, 
marketing w ramach wydawania oprogramowania, negocjo-
wanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa 
administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób 
trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
poszukiwania w zakresie patronatu, powielane dokumentów, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja pro-
gramów związanych z telezakupami, projektowanie mate-
riałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicz-

nych w celu selekcji personelu, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, 
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub 
reklamowych, sporządzanie wyciągów konta, statystyczne ze-
stawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [pra-
ce biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi 
marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące 
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywat-
nych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi 
public relations, usługi w zakresie porównywania cen, usługi 
w zakresie wywiadu rynkowego, wyceny handlowe, wynajem 
bilboardów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowe-
go we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybuto-
rów automatycznych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, 36 agencje ściągania wierzytelności, analizy 
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo 
w zakresie długów, faktoring, fundusze inwestycyjne wzajem-
ne, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje 
kapitałowe, leasing finansowy, pośrednictwo giełdowe [akcje 
i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo 
w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emi-
sję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, 
pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie 
płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwa-
rzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, 
sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, transfer 
elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji 
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi fi-
nansowania, wynajem biur coworkingu, wynajem powierzch-
ni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe 
płatności z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich.

(210) 484887 (220) 2018 04 16
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) PROTEIN BITES
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, zupy, kabanosy, batony proteinowe, batony 
proteinowe na bazie mięsa.

(210) 484893 (220) 2016 05 16
 (310) 51182 (320) 2016 03 08 (330) TT
(731) Amazon Technologies, Inc., Seattle, US
(540) HAPPY BELLY
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(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, ajvar [pasta z papryki, bakła-
żanów i czosnku], białko do celów kulinarnych, mleko albumi-
nowe, alginiany do celów kulinarnych, migdały mielone, aloes 
spożywczy, anchois, szpik kostny zwierzęcy jadalny, przecier 
jabłkowy, bekon, fasolka konserwowa, kaszanka, olej kostny, 
jadalny, wywar, bulion, koncentraty rosołowe, masło, krem 
na bazie masła, kawior, mięso i wędliny, produkty serowarskie, 
małże [nieżywej, masło kakaowe, masło kokosowe [olej koko-
sowy], wiórki kokosowe, olej i tłuszcz kokosowy [do celów 
spożywczych], olej kokosowy, owoce gotowane, mleko skon-
densowane, olej kukurydziany: sos żurawinowy [kompot], 
raki, nieżywe, śmietana [produkty mleczarskiej, krokiety, sko-
rupiaki, nieżywe, zsiadłe mleko, daktyle, jadalne gniazda pta-
ków, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, jaja, pasty do chleba za-
wierające tłuszcz, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, fi-
lety rybne, mączka rybna do spożycia przez ludzi, przeciery 
rybne, ryby, nieżywe, ryby konserwowane, ryby w puszkach, 
żywność przygotowywana z ryb, kandyzowane owoce, mro-
żone owoce, przekąski na bazie owoców, chipsy owocowe, 
galaretki owocowe, skórki owocowe, owoce konserwowane, 
owoce konserwowane w alkoholu: miąższ owoców, sałatki 
owocowe, owoce gotowane, owoce puszkowane, dziczyzna, 
nieżywa, żelatyna, korniszony, dżem imbirowy. szynka, śle-
dzie: hummus [pasta z ciecierzycy], klej rybi spożywczy, dże-
my, galaretki, kefir [napój mleczny], kimchi [kiszone warzywa], 
kumys [napój mleczny], smalec, lecytyna do celów kulinar-
nych, soczewica konserwowana, olej z siemienia lnianego 
do celów kulinarnych, wątroba, pasztet z wątróbki, homary, 
nieżywe, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, margaryna, mar-
molada, mięso i wędliny, ekstrakty mięsne, galarety mięsne, 
mięso konserwowane, mięso, puszkowane [konserwy], mle-
ko, napoje mleczne z przewagą mleka, enzymy mlekowe 
do celów spożywczych, mleczne produkty, koktajle mleczne, 
grzyby konserwowane, małże, nieżywe, koktajle jajeczne 
bezalkoholowe, orzechy preparowane, olej z oliwek jadalny, 
oliwki konserwowane, cebula konserwowana, ostrygi, nieży-
we, olej z orzecha palmowego do żywności, olej palmowy 
jadalny, masło arachidowe, orzechy ziemne przetworzone, 
groszek konserwowy, pektyna do celów kulinarnych, piccalilli 
[marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], 
pikle, pyłki kwiatowe jako żywność, wieprzowina, chipsy 
ziemniaczane, płatki ziemniaczane, ziemniaki smażone w cie-
ście: drób, nieżywy, jaja w proszku, krewetki różowe [nieżywej, 
bulion (składniki do produkcji bulionu), zupy (składniki do spo-
rządzania zup), czosnek (konserwowy), ikra rybia przetworzo-
na, nasiona przetworzone, nasiona słonecznika przetworzo-
ne, mleko sfermentowane, rodzynki, olej rzepakowy jadalny, 
podpuszczka, riażenka [prażone zsiadłe mleko], łosoś, ryby 
solone, mięso solone, sardynki, kapusia kwaszona, kiełbasy, 
kiełbaski w cieście, strzykwy, nieżywe, ekstrakty alg do celów 
spożywczych, olej sezamowy, małże (mięczaki), nieżywe, kre-
wetki (nieżywe), poczwarki jedwabnika jadalne, kwaśna śmie-
tana, jaja ślimacze, jadalne, zupy, soja konserwowa do użytku 
spożywczego, mleko sojowe [substytut mleka], langusty, nie-
żywe, łój spożywczy, olej słonecznikowy do celów spożyw-
czych, tahini [pasta z ziarna sezamowego], opiekane wodoro-
sty, tofu, sok pomidorowy do gotowania, przecier pomidoro-
wy, flaki, trufle konserwowane, tuńczyk, soki warzywne 
do gotowania, przeciery warzywne, sałatki warzywne, prze-
twory do zup jarzynowych, warzywa gotowane, warzywa 
suszone, konserwowane warzywa, warzywa puszkowane, 
serwatka, bita śmietana, białka jajek, jogurt, żółtka jajek, 

30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka 
i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze 
i słodycze, lody spożywcze, cukier, miód, melasa, drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), 
przyprawy, lód, ziele angielskie, wyroby cukiernicze na bazie 
migdałów, pasta migdałowa anyż, preparaty aromatyczne 
do żywności, kawa nienaturalna, proszek do pieczenia soda 
oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], mąka jęcz-
mienna, mączka z roślin strączkowych, ocet piwny, środki wią-
żące do lodów spożywczych, chleb, bułki, bułka tarta: bułecz-
ki słodkie, lukier do ciast, ciasto w proszku, ciasta, wyroby cu-
kiernicze, kapary, karmelki [cukierki], sól selerowa, batony 
zbożowe, przekąski na bazie zbóż, preparaty zbożowe: che-
eseburgery [kanapki], guma do żucia, cykoria [substytut 
kawy], chipsy [produkty zbożowe], czekolada, czekolada pit-
na, napoje czekoladowe z mlekiem, musy czekoladowe, 
chow-chow [przyprawa], chutney [przyprawa], cynamon 
[przyprawa], goździki [przyprawa], kakao, napoje na bazie ka-
kao, napoje kakaowe z mlekiem, kawa, napoje na bazie kawy, 
napoje kawowe z mlekiem, aromaty kawowe, przyprawy, wy-
roby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecz-
nych choinek, herbatniki, sól kuchenna: płatki kukurydziane, 
mąka kukurydziana, kukurydza mielona, kukurydza palona, 
kuskus [kasza], krakersy, wodorowinian potasowy do celów 
kulinarnych, jęczmień gnieciony, owies gnieciony, curry [przy-
prawa], krem jajeczny [custard], musy deserowe, ciasto [masa 
do pieczenia], sosy sałatkowe, lody, esencje do artykułów 
żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, 
potrawy na bazie mąki, enzymy do ciast, aromaty inne niż 
oleje esencyjne, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki 
eteryczne, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, mąka 
mielona (produkty z -), pomadki [cukierki], jogurt mrożony 
[lody spożywcze], sosy owocowe, owocowe (galaretki -) [sło-
dycze], zioła konserwowane [przyprawy], imbir [przyprawa], 
piernik, glukoza do celów kulinarnych, dodatki glutenowe 
do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, syropy 
i melasa, kasze spożywcze, kleik spożywczy na bazie mleka, 
chałwa, glazury do szynki, wysokoproteinowe batoniki zbo-
żowe, kasza kukurydziana, kasza kukurydziana, miód, jęcz-
mień łuskany, owies łuskany, lody, lód, lód naturalny lub 
sztuczny, herbata mrożona, napary, inne niż do celów leczni-
czych, keczup, zaczyn, siemię lniane do celów spożywczych 
dla ludzi, lukrecja [cukiernictwo], pastylki [wyroby cukierni-
cze], makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], słód 
(herbatniki -), ekstrakt słodu do celów spożywczych, słód 
do celów spożywczych, maltoza, marynaty, marcepan, majo-
nez, mąka, mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, preparaty 
do zmiękczania mięsa, do celów gospodarstwa domowego, 
mięta do wyrobów cukierniczych, syropy i melasa, muesli, 
musztarda, mąka gorczycowa, słodziki naturalne, gotowe po-
trawy na bazie makaronu, makaron [noodle], gałka muszkato-
łowa, produkty spożywcze na bazie owsa, płatki owsiane, 
mąka owsiana, cukier palmowy, naleśniki, makarony, sosy 
do makaronów, paszteciki, ciastka, drożdżówki, wyroby cu-
kiernicze na bazie orzechów arachidowych, pieprz, cukierki 
z mięty pieprzowej, papryka [przyprawy], pesto [sos], herbat-
niki petit-beurre, ptifurki [ciasteczka], placki, pizza, kukurydza 
prażona [popcorn], mąka ziemniaczana, proszki do sporzą-
dzania lodów, pralinki, bila śmietana (preparaty usztywniające 
do -), puddingi, quiche, pierożki ravioli, przyprawy smakowe 
(sosy, marynaty), ryż, przekąski na bazie ryżu, wafle ryżowe, 
mleczko pszczele, suchary, szafran [przyprawa], sago, sól 
do konserwowania żywności, kanapki, sosy [przyprawy], pro-
dukty wiążące do kiełbas, woda morska do gotowania, przy-
prawy korzenne, zioła do celów spożywczych, kasza manna, 
sorbety [lody], pasta z soi [przyprawy], mąka sojowa, sos sojo-
wy, spaghetti, przyprawy, sajgonki, anyż gwiaździsty, skrobia 
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do celów spożywczych, pałeczki lukrecjowe [wyroby cukier-
nicze], cukier, sushi, wyroby cukiernicze, tabule [sałatka z ku-
skus], tacos [danie meksykańskie), tapioka, mąka z tapioki, tar-
ty (z owocami), herbata, napoje na bazie herbaty, zagęszcza-
cze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, 
sosy pomidorowe, tortille, kurkuma, chleb bezdrożdżowy, 
kawa niepalona, wanilia [aromat], wanilina [substytut wanilii], 
preparaty roślinne zastępujące kawę, wermiszel [makaron], 
ocet, gofry, mąka pszenna, kiełki pszeniczne do celów spo-
żywczych dla ludzi, drożdże, 31 świeże owoce i warzywa, na-
siona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, wo-
dorosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt, algarobilla [pasza 
dla zwierząt], migdały [owoce], aloes [roślina], karmy i pasze 
dla zwierząt, bagassa z trzciny cukrowej [w stanie surowym], 
jęczmień, fasola, świeża, burak, jagody, świeże owoce, napoje 
dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków, otręby zbożo-
we, otręby [pokarm dla zwierząt], zboże w ziarnach nieprze-
tworzone, kasztany jadalne świeże, korzenie cykorii, cykoria 
świeża, drzewka świąteczne [choinki], owoce cytrusowe 
świeże, ziarno kakaowe w stanie surowym, łupiny orzechów 
kokosowych, orzechy kokosowe, orzechy koli, kopra, ogórki 
świeże: ości mątwy dla ptactwa, suchary dla psów, wysłodzi-
ny, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, ryby żywe, mączka 
rybna na pasze dla zwierząt, kwiaty suszone do dekoracji, 
kwiaty, karmy i pasze dla zwierząt, owoce świeże, zioła ogro-
dowe świeże, ziarna [zboże], ziarno do żywienia zwierząt, wi-
nogrona świeże, siano, orzechy laskowe, szyszki chmielowe, 
chmiel, jagody jałowca, pory świeże, cytryny świeże, soczewi-
ca, świeża, sałata, świeża, siemię lniane jako pasza dla zwie-
rząt, mączka lniana jako pasza dla zwierząt, homary, żywe, 
chleb świętojański, kukurydza, makuchy z kukurydzy dla by-
dła, słód dla piwowarstwa i gorzelni, wytłoki z owoców, cuki-
nie świeże, mączka dla zwierząt, grzyby świeże, małże, żywe, 
pokrzywy, orzechy, owies, makuchy, oliwki świeże, cebula 
świeża [warzywa], pomarańcze, ostrygi, żywe, palmy, palmy 
[liście palmowe], orzeszki arachidowe (makuchy z-) dla zwie-
rząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, orzeszki 
arachidowe świeże, groch świeży, papryki [rośliny], pokarm 
dla zwierząt domowych, rośliny, rośliny suszone do dekoracji, 
pyłek [materiał surowy], ziemniaki, świeże, kora surowa, pro-
dukty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla 
zwierząt, osad gorzelniany [pozostałości w czasie produkcji 
wina], rabarbar, mąka z ryżu [pasza], ryż nieprzetworzony, ko-
rzenie jadalne, nasienie żyta, sezam, małże, żywe, jajeczka je-
dwabników, jedwabniki, darń naturalna, szpinak świeży, trzci-
na cukrowa, trufle, świeże, warzywa, świeże, winorośle, psze-
nica, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, wieńce z kwiatów 
naturalnych, drożdże jako pasza dla zwierząt, 32 piwo, wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, na-
poje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, woda gazowana, napoje bezalkoholo-
we na bazie aloesu, aperitify bezalkoholowe, piwo, brzeczka 
piwna, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, esencje 
do produkcji napojów, chmiel (wyciąg z -) do wytwarzania 
piwa, soki, owocowe nektary, bezalkoholowe, napój imbiro-
wy, winogrona (moszcz -), niesfermentowany, napoje izoto-
niczne, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, 
woda litowa, piwo słodowe, brzeczka słodowa, mleko migda-
łowe [napój], woda mineralna [napoje], moszcz, napoje bezal-
koholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, owoce (bezal-
koholowe napoje z soków -), napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, orszada, pastylki do napojów gazowanych, mleko 
orzechowe (napoje bezalkoholowe -), napoje gazowane (pro-
szek do wytwarzania -), woda gazowana (preparaty do pro-
dukcji -), preparaty do produkcji napojów, likiery (preparaty 
do sporządzania -), woda mineralna (produkty do wytwarza-
nia -), sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z -), woda selcerska, 

napoje na bazie owoców lub warzyw, woda sodowa, sorbety 
[napoje], syropy do napojów, lemoniady (syropy do -), woda 
stołowa, pomidory (sok -) [napój], soki warzywne [napoje], 
woda [napoje], napoje serwatkowe, 33 napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, 
napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), esencje alkoholowe, 
ekstrakty alkoholowe, anyżówka [likier], anyżówka [likier], ape-
ritify, arak, gorzkie nalewki, brandy, cydr, koktajle, curaçao [li-
kier], alkohole i likiery wspomagające trawienie, destylowane 
napoje, alkoholowe ekstrakty owocowe, dżin, miód pitny, 
kirsz [alkohol na bazie wiśni], likiery, nira [napój alkoholowy 
na bazie trzciny cukrowej], miętowy (likier -), gruszecznik 
[wino], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], gotowe 
napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, alkohol ryżowy, 
rum, sake, alkohole wysokoprocentowe [napoje], wódka, whi-
sky, wino, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodar-
czej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biuro-
we, usługi handlu detalicznego i handlu detalicznego online 
związane ze sprzedażą towarów, takich jak ajvar [pasta z pa-
pryki, bakłażanów i czosnku], białko do celów kulinarnych, 
mleko białkowe, alginiany do celów kulinarnych, migdały, 
mielone, aloes przygotowany do spożycia przez ludzi, ancho-
is, przecier jabłkowy, bekon, fasola, konserwowa, kaszanka, 
olej kostny, jadalny, rosół, koncentraty na rosół, masło, krem 
na bazie masła, kawior, mięso i wędliny, ser, małże jadalne 
[nieżywe], masło kakaowe, masło kokosowe, wiórki kokosowe, 
tłuszcz kokosowy, olej kokosowy, kompoty, mleko skonden-
sowane, olej kukurydziany, sos żurawinowy [kompot], raki, 
nieżywe, śmietana [nabiał], krokiety, skorupiaki, nieżywe, biały 
ser, daktyle, jadalne gniazda ptaków, tłuszcze jadalne, oleje 
jadalne, jaja, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, surowce 
do produkcji tłuszczów jadalnych, filety rybne, potrawy rybne 
do spożycia przez ludzi, musy rybne, ryby, nieżywe, ryby, kon-
serwowe, konserwy rybne, żywność przygotowywana z ryb, 
owoce lukrowane, mrożone owoce, przekąski na bazie owo-
ców, chipsy owocowe, galaretki owocowe, skórki owocowe, 
owoce, konserwowe, owoce konserwowane w alkoholu, pul-
pa owocowa, sałatki owocowe, owoce, gotowane, owoce 
w puszkach, dziczyzna, nieżywa, żelatyna, korniszony, dżem 
imbirowy, szynka, śledzie, hummus [pasty z grochu włoskie-
go], klej rybi do środków spożywczych, dżemy, galaretki spo-
żywcze, kefir [napój mleczny], kimchi [kiszone warzywa], ku-
mys [napój mleczny], smalec, lecytyna do celów kulinarnych, 
soczewica, konserwowa, olej lniany do celów kulinarnych, 
wątróbka, pasztet z wątróbki, homary, nieżywe, chrupki ziem-
niaczane z niską zawartością tłuszczu, margaryna, marmola-
da, mięso, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, mięso, konser-
wowe, mięso, w puszce, mleko, napoje mleczne, z przeważa-
jącą ilością mleka, enzymy mlekowe do celów spożywczych, 
produkty mleczne, koktajle mleczne, grzyby, konserwowe, 
omułki, nieżywe, koktajle jajeczne bezalkoholowe, orzechy, 
preparowane, olej z oliwek spożywczy, oliwki, konserwowa-
ne, cebule, konserwowane, ostrygi, nieżywe, olej z orzechów 
palmowych [żywność], olej palmowy [żywność], masło ara-
chidowe, orzeszki arachidowe, preparowane, groszek, konser-
wowany, pektyna do celów kulinarnych, piccalilli [marynowa-
ne warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pikle, pyłki 
kwiatowe jako żywność, wieprzowina, chipsy ziemniaczane, 
płatki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, drób, nie-
żywy, jaja w proszku, krewetki (nieżywe), preparaty do pro-
dukcji bulionów, preparaty do produkcji zup, czosnek konser-
wowy, przetworzona ikra rybia, ziarna przetworzone, prze-
tworzone ziarna słonecznika, mleko sfermentowane, rodzyn-
ki, olej rzepakowy jadalny, podpuszczka, riażenka [prażone 
zsiadłe mleko], łosoś, solone ryby, solone mięso, sardynki, ka-
pusta kwaszona, kiełbaski, kiełbaski w cieście, strzykwy, nieży-
we, wyciągi z wodorostów do celów spożywczych, olej seza-
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mowy, skorupiaki, nieżywe, krewetki, nieżywe, larwy jedwab-
nika, do spożycia przez ludzi, kwaśna śmietana, jaja ślimaka 
do celów spożywczych, zupy, soja, konserwowe, do celów 
spożywczych, mleko sojowe [substytuty mleka], homary krę-
gowe, nieżywe, łój spożywczy, olej słonecznikowy do celów 
spożywczych, tahini [pasta z ziarna sezamowego], morszczyn 
opiekany, tofu, sok pomidorowy do celów kulinarnych, prze-
cier pomidorowy, flaki, trufle, konserwowe, tuńczyk, soki ro-
ślinne do gotowania, przeciery warzywne, sałatki warzywne, 
zupy jarzynowe, warzywa, gotowane, warzywa, suszone, wa-
rzywa, konserwowe, warzywa, w puszce, serwatka, bita śmie-
tana, białka jajek, jogurt, żółtka jajek, ziele angielskie, wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, pasta migdałowa, anyż, pre-
paraty aromatyczne do żywności, kawa nienaturalna, proszek 
do pieczenia, soda do pieczenia [wodorowęglan sodu do pie-
czenia], mąka jęczmienna, mąka z roślin strączkowych, propo-
lis, ocet piwny, środki wiążące do lodów spożywczych, chleb, 
bułki, bułka tarta, bułeczki słodkie, lukier do ciast [lukier], cia-
sto w proszku, ciasta, cukierki, kapary, karmelki [słodycze], sól 
selerowa, batony zbożowe, przekąski zbożowe, produkty 
zbożowe, cheeseburgery [kanapki], guma do żucia, cykoria 
[substytut kawy], chipsy [wyroby zbożowe], napoje na bazie 
czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, musy czekolado-
we, chow-chow [przyprawa], sosy chutney [przyprawy], cy-
namon [przyprawa], goździki [przyprawy], kakao, napoje 
na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem, kawa, napoje 
na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, aromaty kawowe 
[aromaty], przyprawy, słodycze, słodycze do dekoracji cho-
inek, herbatniki, sól kuchenna, płatki kukurydziane, mąka ku-
kurydziana, kukurydza, mielona, kukurydza prażona, kuskus 
[kasza manna], krakersy, kamień winny do celów kulinarnych, 
jęczmień gnieciony, owies gnieciony, curry [przyprawy], sos 
do polewania deserów, musy deserowe [słodycze], ciasto 
na ciastka, sosy sałatkowe, lody, esencje do artykułów spo-
żywczych, z wyjątkiem esencji eterycznych i olejków eterycz-
nych, żywność na bazie mąki, enzymy do ciast, aromaty, aro-
maty inne niż oleje eteryczne, aromaty, inne niż oleje eterycz-
ne, do napojów, aromaty, inne niż oleje esencjonalne, do ciast, 
produkty z mąki mielonej, pomadki [cukierki], mrożone jogur-
ty [lodowe wyroby cukiernicze], dżem owocowy [sosy], gala-
retki owocowe [wyroby cukiernicze], zioła do celów spożyw-
czych, konserwowe [przyprawy], imbir [przyprawa], pierniki, 
glukoza do celów kulinarnych, dodatki glutenowe do celów 
kulinarnych, gluten przygotowany jako produkt spożywczy, 
syrop cukrowy, kasze spożywcze, kleiki, na bazie mleka, do ce-
lów spożywczych, chałwa, żelatyna do szynki, wysokobiałko-
we batony zbożowe, kasza kukurydziana, kasza kukurydziana, 
miód, jęczmień łuskany, owies łuskany, lody, lód do napojów 
chłodzących, lód, naturalny lub sztuczny, mrożona herbata, 
napary, nielecznicze, keczup [sos], zaczyn drożdżowy, siemię 
lniane do spożycia przez ludzi, lukrecja [wyroby cukiernicze], 
pastylki [wyroby cukiernicze], makaron, makaroniki [wyroby 
cukiernicze], herbatniki słodowe, ekstrakt słodowy do celów 
spożywczych, słód do spożywania przez ludzi, maltoza, mary-
naty, marcepan, majonez, mąka, sosy mięsne, mięsa w cieście, 
środki do zmiękczania mięsa, do celów domowych, mięta 
do wyrobów cukierniczych, melasa do celów spożywczych, 
musli, musztarda, mąka gorczycowa, słodziki naturalne, potra-
wy gotowe na bazie makaronu, kluski, gałka muszkatołowa, 
produkty spożywcze na bazie owsa, płatki owsiane, owsian-
ka, cukier palmowy, naleśniki, makarony, sosy do makaronu, 
ciasta, wyroby cukiernicze, ciastka, wyroby cukiernicze na ba-
zie orzechów arachidowych, pieprz, cukierki miętowe, pieprz 
[przyprawy], pesto [sos], herbatniki petit-beurre, petitki [ciast-
ka], placki, pizze, prażona kukurydza, mąka ziemniaczana 
do celów spożywczych, proszek do sporządzania lodów, pra-
liny, środki usztywniające do bitej śmietany, puddingi, guiche, 

pierożki ravioli, przyprawy [przyprawy], ryż, przekąski na ba-
zie ryżu, ciastka ryżowe, mleczko pszczele, sucharki, szafran 
[przyprawy], sago, sól do konserwowania żywności, kanapki, 
sosy [przyprawy], zagęszczacze do kiełbasy, woda morska 
do gotowania, przyprawy, trawa morska [przyprawa], kasza 
manna, sorbety [lody], pasta sojowa [przyprawa], mąka sojo-
wa, sos sojowy, spaghetti, przyprawy, sajgonki, anyż gwiaź-
dzisty, skrobia do celów przemysłowych, korzenie lukrecji 
[wyroby cukiernicze], cukier, sushi. słodycze [cukierki], tabule, 
tacos, tapioka, mąka z tapioki do celów spożywczych, tarty, 
herbata, napoje na bazie herbaty, zagęszczacze stosowane 
przy gotowaniu produktów spożywczych, sos pomidorowy, 
tortille, kurkuma do żywności, chleb bezdrożdżowy, kawa nie-
palona, wanilia [aromat] wanilina [substytut wanilii], preparaty 
roślinne zastępujące kawę, makaron nitki, ocet, gofry, mąka 
pszenna, kiełki pszeniczne do spożycia przez ludzi, drożdże, 
algi do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, algarobilla [pasza 
dla zwierząt], migdały [owoce], aloes, produkty do tuczenia 
zwierząt, karma dla zwierząt, piasek aromatyzowany dla zwie-
rząt [ściółka], bagassa z trzciny cukrowej [w stanie surowym], 
jęczmień, fasola, świeża, buraki, jagody, świeże owoce, napoje 
dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków, otręby, otręby 
[pokarm dla zwierząt], zwierzęta hodowlane do reprodukcji, 
cebulki kwiatowe, krzewy, ziarna zbóż, nieprzetworzone, 
kasztany jadalne, świeże, korzenie cykorii, cykoria (sałata), cho-
inki bożonarodzeniowe, owoce cytrusowe, ziarno kakaowe 
w stanie surowym, łupiny orzechów kokosowych, orzechy 
kokosowe, orzechy koli, kopra, raki, żywe, skorupiaki, żywe, 
ogórki, świeże, ości mątwy dla ptactwa, suchary dla psów, 
wysłodziny, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, jaja do wy-
lęgania, zapłodnione, ryby, żywe, mączka rybna do spożycia 
przez zwierzęta, mączka lniana [pasza], kwiaty, suszone, 
do dekorowania, kwiaty, naturalne, pasza, owoce, świeże, zio-
ła ogrodowe, świeże, ziarna (zboża), ziarno do żywienia zwie-
rząt, winogrona, świeże, kasze dla drobiu, siano, orzechy la-
skowe, szyszki chmielowe, chmiel, jagody jałowca, pory, świe-
że, cytryny, świeże, soczewica, świeża, sałata zielona, świeża, 
wapno paszowe, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, mącz-
ka z nasion lnu jako pasza dla zwierząt, homary, żywe. chleb 
świętojański, kukurydza, makuchy z kukurydzy dla bydła, słód 
dla piwowarstwa i gorzelni, wytłoki z owoców, cukinie świeże, 
mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, mączka dla zwie-
rząt, menażeria [dzikie, egzotyczne, żywe zwierzęta do celów 
wystawowych lub naukowych], grzybnia do rozmnażania, 
grzyby, świeże, mięczaki, żywe, pokrzywy, orzechy [owoce], 
owies, makuchy, oliwki, świeże, cebule, warzywa świeże, po-
marańcze, ostrygi, palmy żywe, palmy [liście palmowe], ma-
kuchy z orzeszków arachidowych dla zwierząt, mączka 
z orzeszków arachidowych dla zwierząt, orzeszki arachidowe, 
świeże, groszek, świeży, pieprz [rośliny], karma dla zwierząt 
domowych, szyszki sosnowe, nasiona roślin, rośliny, rośliny, 
suszone, do dekoracji, rośliny, pyłki kwiatowe [surowce], ziem-
niaki, świeże, drób, żywy, produkty uboczne z procesu obrób-
ki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, rabarbar, mąka z ryżu 
[pasza], ryż, nieprzetworzony, korzenie jadalne, krzewy róż, 
korek jako surowiec, żyto. strzykwy, żywe, zarodki [botanika], 
sadzonki, sezam, skorupiaki, żywe, szpinak, świeży, langusty, 
żywe, trzcina cukrowa, trufle, świeże, warzywa, świeże, wino-
rośle, pszenica, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, wieńce 
z kwiatów naturalnych, drożdże do spożycia przez zwierzęta, 
woda gazowana, napoje aloesowe, bezalkoholowe, aperitify, 
bezalkoholowe, piwo, brzeczka piwna, cydr, bezalkoholowy, 
koktajle, bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wy-
ciąg z chmielu do produkcji piwa, sok owocowy, nektary 
owocowe, bezalkoholowe, napój imbirowy, moszcz winogro-
nowy, niesfermentowany, napoje izotoniczne, kwas chlebo-
wy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, woda litowa, piwo 
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słodowe, brzeczka słodowa, mleko migdałowe [napój], woda 
mineralna [napoje], moszcz, napoje bezalkoholowe, bezalko-
holowe wyciągi z owoców, bezalkoholowe napoje owocowe, 
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, orszada, pastylki 
do sporządzania napojów gazowanych, mleko z orzechów 
arachidowych [napoje bezalkoholowe], proszki do sporzą-
dzania napojów gazowanych, preparaty do sporządzania 
wody gazowanej, preparaty do produkcji napojów, preparaty 
do produkcji likierów, preparaty do produkcji wody mineral-
nej, sarsaparilla [napój bezalkoholowy], woda selcerska, napo-
je na bazie owoców i warzyw, woda sodowa, sorbety [napo-
je], syropy do sporządzania napojów, syropy do sporządzania 
lemoniady, wody stołowe, sok pomidorowy [napój], soki 
z warzyw [napoje], woda [napoje], napoje serwatkowe, napo-
je alkoholowe (z wyjątkiem piw), napoje alkoholowe zawiera-
jące owoce, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, esencje 
alkoholowe, ekstrakty alkoholowe, anyż [likier], anyżówka [li-
kier], aperitify, arak [arak], gorzkie nalewki, brandy, cydr, koktaj-
le, curaçao, alkohole i likiery wspomagające trawienie, napoje 
alkoholowe destylowane, ekstrakty owocowe, alkoholowe, 
dżin, miód pitny, kirsz [alkohol na bazie wiśni], likiery, nira [na-
pój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], likiery miętowe, 
gruszecznik, piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], 
mieszane napoje alkoholowe, inne niż na bazie piwa, alkohol 
z ryżu, rum, sake, alkohole wysokoprocentowe [napoje], wód-
ka, whisky, wino, zarządzanie sklepem detalicznym i/lub su-
permarketem, usługi sklepów detalicznych w dziedzinie żyw-
ności świeżej i preparowanej, kosmetyków, artykułów 
do czyszczenia, artykułów upiększających, produktów toale-
towych, produktów dla zwierząt domowych, żywności dla 
zwierząt domowych, chusteczek, papieru toaletowego, ser-
wetek, konsumencki program lojalnościowy z nagrodami dla 
nabywców, usługi informacyjne i doradcze, 43 usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 
kafeterie [bufety], kafeterie [bufety], stołówki, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypożyczanie do-
zowników wody pitnej, usługi restauracyjne, restauracje sa-
moobsługowe, bary szybkie] obsługi [snack-bary], usługi re-
zerwacji pokojów, usługi restauracyjne, usługi barów przeką-
skowych, kawiarni i kawiarni oraz restauracji z jedzeniem 
na wynos i restauracji z jedzeniem na wynos, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
przygotowywanie żywności i napojów na wynos, udostęp-
nianie informacji online w dziedzinie gotowania, przygoto-
wywania żywności, win, łączenia wina i potraw, składników 
i przepisów, udostępnianie informacji online w dziedzinie re-
stauracji i lokalnej żywności i napojów.

(210) 485187 (220) 2018 04 23
(731) SATEJA PIOTR P.H.U. SOLEJ, Kraków
(540) SOLEJ PIOTR SATEJA

(531) 29.01.12, 26.11.03, 26.11.05, 26.13.25, 26.11.07, 27.05.01, 
27.05.08, 27.05.10, 27.05.11

(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje metalo-
we (szkielety ramowe -) [budownictwo], konstrukcje nośne 
szklarni, metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], 
ogrodzenia metalowe, okucia stosowane w budownictwie, 
metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, przenośne 
struktury metalowe, przewody metalowe do instalacji wen-
tylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody wodociągowe, me-
talowe, rolety zewnętrzne metalowe, rurowe (przewody -) 
metalowe, schody (obudowy -) metalowe, słupy metalowe 
[elementy konstrukcyjne], szkieletowe rusztowania metalo-
we, 35 organizacja targów, wystaw, konferencji w celach han-
dlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, usługi marketingowe, 
37 roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie bu-
downictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, budownictwo, 
budowa stoisk i sklepów targowych, czyszczenie budynków 
od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, izolowa-
nie budynków, konserwacja mebli, konsultacje budowlane, 
malowanie, montaż drzwi i okien, montaż rusztowań, mu-
rarstwo, nadzór budowlany, naprawy tapicerskie, renowa-
cja mebli, rozbiórka budynków, tapetowanie, tynkowanie, 
układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi 
doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, uszczelnianie 
budynków, wynajem sprzętu budowlanego, usługi remon-
towo – budowlane, rozbiórka i burzenie obiektów budow-
lanych, usługi wodno- kanalizacyjne, usługi doradcze zwią-
zane z konserwacją i naprawą sprzętu elektrycznego, usługi 
układania przewodów elektrycznych, 40 obróbka [przetwa-
rzanie] odpadów, obróbka drewna, obróbka metali, odlewa-
nie metali, powlekanie metalu, recykling odpadów i śmieci, 
usługi spawalnicze, 42 projektowanie budowlane, projekto-
wanie dekoracji wnętrz, 44 projektowanie kompozycji kwia-
towych, projektowanie krajobrazów, usługi zagospodarowa-
nia terenów zielenią.

(210) 485196 (220) 2018 04 23
(731) KUTTENE CYRIL, Poznań
(540) Petit Paris BOULANGERIE LUNCH CAFE VIN

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.18

(510), (511) 29 galaretki, dżemy, mleko i produkty mleczne, 
30 kawa, herbata, kakao i kawa nienaturalna oraz chleb, wy-
roby cukiernicze i słodycze, 32 piwo, wody mineralne i ga-
zowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe 
i soki owocowe, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
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(210) 485276 (220) 2018 04 23
(731) AI ARCHITECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) AI Engine
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe, programy systemów operacyjnych, kompu-
terowe programy operacyjne, programy do drukarek, inte-
raktywne multimedialne programy komputerowe, programy 
komputerowe do pobrania, programy do przetwarzania da-
nych, interaktywne programy gier komputerowych, progra-
my do magazynowania danych, programy komputerowe 
do przetwarzania obrazów, programy komputerowe do za-
rządzania projektami, programy komputerowe do celów edu-
kacji, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, 
komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, 
programy komputerowe do projektowania interfejsów użyt-
kownika, oprogramowanie komputerowe [programy] do za-
rządzania bazami danych, programy narzędziowe do przepro-
wadzania diagnostyki systemów komputerowych, programy 
komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, 
programy komputerowe do przetwarzania plików z muzyką 
cyfrową, programy komputerowe do korzystania z Internetu 
i sieci www, oprogramowanie komputerowe do użytku jako 
interfejs programowania aplikacji (API), programy i oprogra-
mowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wyko-
rzystywane w telefonach komórkowych, programy kom-
puterowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci 
komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, programy 
sterujące komputerowe, nagrane, elektryczne urządzenia 
programujące, urządzenia do przechowywania programów 
komputerowych, sterowniki programowalne, 42 programo-
wanie komputerów, programowanie programów do prze-
twarzania danych, przygotowywanie programów kompute-
rowych do przetwarzania danych, projektowanie, tworzenie 
i programowanie stron internetowych, rozwój, programowa-
nie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie projektowania i programowania komputerów, te-
stowanie programów komputerowych, pisanie programów 
komputerowych, edycja programów komputerowych, insta-
lacja programów komputerowych, instalowanie programów 
komputerowych, modyfikowanie programów komputero-
wych, konserwacja programów komputerowych, tworzenie 
programów komputerowych, projektowanie programów 
komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, 
kompilacja programów komputerowych, programowanie 
komputerów i konserwacja programów komputerowych, 
programowanie stron internetowych, naprawa uszkodzo-
nych programów komputerowych, badania dotyczące 
programów komputerowych, opracowywanie programów 
do danych, programowanie komputerów i projektowanie 
oprogramowania, usługi aktualizacji programów komputero-
wych, opracowywanie programów do komputerów, tworze-
nie programów do przetwarzania danych, przygotowywanie 
programów do przetwarzania danych, usługi analityczne 
dotyczące programów komputerowych, sporządzanie ra-
portów dotyczących programów komputerowych, projek-
towanie programów do przetwarzania danych, doradztwo 
w zakresie programowania komputerów, usługi doradcze 
dotyczące programowania komputerów, sporządzanie ra-
portów dotyczących programowania komputerowego, usłu-
gi w zakresie redagowania programów komputerowych, 
badania w dziedzinie programów i oprogramowania kom-
puterowego, instalacja i aktualizacja programów do przetwa-
rzania danych, aktualizowanie programów komputerowych 
na rzecz osób trzecich, doradztwo specjalistyczne związa-
ne z programowaniem komputerowym, badania związane 
z opracowywaniem programów i oprogramowania kom-

puterowego, projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania do elektronicznych przewodników po programach 
telewizyjnych, programowanie komputerowe w zakresie 
systemów do przetwarzania i przesyłania danych, programo-
wanie oprogramowania do importowania danych i zarządza-
nia nimi, programowanie oprogramowania komputerowego 
do szacowania i obliczania danych, udostępnianie pomocy 
technicznej on-line dla użytkowników programów kompu-
terowych, doradztwo związane z projektowaniem i opraco-
wywaniem programów oprogramowania komputerowego, 
programowanie oprogramowania komputerowego do od-
czytu, transmisji i organizowania danych, usługi doradcze 
dotyczące programów komputerowych, usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące programowania komputerów, 
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i pro-
gramowaniu za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, progra-
mowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputero-
wego, doradztwo techniczne związane z programowaniem 
komputerów, usługi projektowe w dziedzinie sprzętu i pro-
gramów komputerowych.

(210) 485277 (220) 2018 04 24
(731) AI ARCHITECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) AI Architects

(531) 24.17.01, 24.17.05, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe, programy systemów operacyjnych, kom-
puterowe programy operacyjne, programy do drukarek, 
interaktywne multimedialne programy komputerowe, pro-
gramy komputerowe do pobrania, programy do przetwa-
rzania danych, interaktywne programy gier komputerowych, 
programy do magazynowania danych, programy kompute-
rowe do przetwarzania obrazów, programy komputerowe 
do zarządzania projektami, programy komputerowe do ce-
lów edukacji, programy komputerowe dotyczące spraw fi-
nansowych, komputerowe programy użytkowe do zarzą-
dzania plikami, programy komputerowe do projektowania 
interfejsów użytkownika, oprogramowanie komputerowe 
[programy] do zarządzania bazami danych, programy na-
rzędziowe do przeprowadzania diagnostyki systemów 
komputerowych, programy komputerowe do edytowania 
obrazów, dźwięku i wideo, programy komputerowe do prze-
twarzania plików z muzyką cyfrową, programy komputero-
we do korzystania z Internetu i sieci www, oprogramowa-
nie komputerowe do użytku jako interfejs programowania 
aplikacji (API), programy i oprogramowanie komputerowe 
do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach 
komórkowych, programy komputerowe do przeszukiwania 
zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą 
zdalnego sterowania, programy sterujące komputerowe, 
nagrane, elektryczne urządzenia programujące, urządzenia 
do przechowywania programów komputerowych, sterow-
niki programowalne, 42 programowanie komputerów, pro-
gramowanie programów do przetwarzania danych, przygo-
towywanie programów komputerowych do przetwarzania 
danych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron 
internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie opro-
gramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowa-
nia i programowania komputerów, testowanie programów 
komputerowych, pisanie programów komputerowych, 
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edycja programów komputerowych, instalacja programów 
komputerowych, instalowanie programów komputerowych, 
modyfikowanie programów komputerowych, konserwacja 
programów komputerowych, tworzenie programów kom-
puterowych, projektowanie programów komputerowych, 
aktualizacja programów komputerowych, kompilacja pro-
gramów komputerowych, programowanie komputerów 
i konserwacja programów komputerowych, programowanie 
stron internetowych, naprawa uszkodzonych programów 
komputerowych, badania dotyczące programów kompu-
terowych, opracowywanie programów do danych, progra-
mowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, 
usługi aktualizacji programów komputerowych, opracowy-
wanie programów do komputerów, tworzenie programów 
do przetwarzania danych, przygotowywanie programów 
do przetwarzania danych, usługi analityczne dotyczące 
programów komputerowych, sporządzanie raportów doty-
czących programów komputerowych, projektowanie pro-
gramów do przetwarzania danych, doradztwo w zakresie 
programowania komputerów, usługi doradcze dotyczące 
programowania komputerów, sporządzanie raportów doty-
czących programowania komputerowego, usługi w zakresie 
redagowania programów komputerowych, badania w dzie-
dzinie programów i oprogramowania komputerowego, in-
stalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych, 
aktualizowanie programów komputerowych na rzecz osób 
trzecich, doradztwo specjalistyczne związane z programo-
waniem komputerowym, badania związane z opracowy-
waniem programów i oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elek-
tronicznych przewodników po programach telewizyj-
nych, programowanie komputerowe w zakresie systemów 
do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie 
oprogramowania do importowania danych i zarządzania 
nimi, programowanie oprogramowania komputerowego 
do szacowania i obliczania danych, udostępnianie pomocy 
technicznej on-line dla użytkowników programów kompu-
terowych, doradztwo związane z projektowaniem i opraco-
wywaniem programów oprogramowania komputerowego, 
programowanie oprogramowania komputerowego do od-
czytu, transmisji i organizowania danych, usługi doradcze 
dotyczące programów komputerowych, usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące programowania komputerów, 
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i pro-
gramowaniu za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, pro-
gramowaniem i utrzymywaniem oprogramowania kompu-
terowego, doradztwo techniczne związane z programowa-
niem komputerów, usługi projektowe w dziedzinie sprzętu 
i programów komputerowych.

(210) 485342 (220) 2018 04 25
(731) GUZICKA AGNIESZKA MINDFULNESS POLSKA - 

UWAŻNOŚĆ ZACZYNA SIĘ TU I TERAZ, Józefosław
(540) Mindfulness Polska Uważność zaczyna się tu i teraz

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja pozaszkolna.

(210) 485343 (220) 2018 04 25
(731) BIELECKI MARCIN MARCIN BIELECKI - WSPÓLNIK 

SPÓŁKI CYWILNEJ KERPRO, Warszawa

(540) 

(531) 03.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków, 
próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, marketing, 
produkcja filmów reklamowych, usługi prowadzenia sklepu 
i hurtowni wielobranżowej poprzez sprzedaż następują-
cych towarów i usług z naniesionym logo jako elementem 
reklamowo - ozdobnym, w tym za pośrednictwem Inter-
netu (sklep internetowy), tj.: artykułów ortopedycznych, 
w tym podeszw, wkładek, obuwia ortopedycznego, apara-
tur do celów medycznych, aparatur do masażu, przyrządów 
do fizjoterapii, przyrządów i urządzeń do ćwiczeń i gimna-
styki leczniczej, podoskopów, kosmetyków, preparatów i ar-
tykułów medycznych, przyborów do higieny i pielęgnacji 
urody dla ludzi, narzędzi ręcznych do użytku przy kosme-
tycznych zabiegach pielęgnacyjnych, przyborów do pedicu-
re, usług medycznych, usług w zakresie higieny i urody dla 
ludzi, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów piśmiennych 
i biurowych, książek, czasopism, gazet, katalogów, plakatów, 
albumów, krzyżówek, podręczników, fotografii, kalendarzy, 
materiałów dla artystów i do rysowania, naklejek, materia-
łów szkolnych i dydaktycznych, kolorowanek, wykreślanek: 
artykułów sportowych i gimnastycznych, zabawek, baniek 
mydlanych, plecaków, toreb: biżuterii, breloczków, znaczków 
z logo, przypinek, 41 usługi rozrywki i nauczania, edukacja, 
produkcja i rozpowszechnianie filmów, dostarczanie usług 
edukacyjnych za pośrednictwem Internetu, usługi wydawni-
cze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, 
magazynów, czasopism, blogów, poradników, gazet, w tym 
w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci interneto-
wej, organizacja szkoleń, organizacja konkursów, prowadze-
nie kursów.

(210) 485645 (220) 2018 05 07
(731) SZMATOWSKI ANDRZEJ, Bielawa
(540) TRZY BUKI WÓDKI SUDECKIE MANUFAKTURA 

BIELAWA EST. 2017
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(531) 05.01.01, 05.01.07, 24.17.01, 24.17.02, 25.01.15, 27.05.01, 
27.07.01

(510), (511) 33 wódki.

(210) 485666 (220) 2018 05 07
(731) AKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) Kangurek
(510), (511) 16 papierowe podstawki pod karafki, podstawki 
pod kufle do piwa, ręczniki papierowe, serwetki stołowe pa-
pierowe, serwety na stół papierowe, 35 doradztwo w zakre-
sie wyborów środków konsumpcyjnych, reklama zestawów 
konsumpcyjnych, usługi agencji importowo - eksportowych, 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w tym i za pośrednictwem 
globalnej sieci internetowej, a także wysyłkowej wyrobów 
oznaczonych znakiem „Kangurek”, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich.

(210) 485727 (220) 2018 05 08
(731) GMINA WAŁCZ, Wałcz
(540) SURVIWAŁ POMORSKI extremalny bieg 

z przeszkodami

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.07.13
(510), (511) 41 organizowanie imprez sportowych, zapew-
nienie obiektów treningowych do biegów z przeszkodami, 
organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi.

(210) 485778 (220) 2018 05 09
(731) STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA 

CHAMPIONS, Katowice
(540) CHAMPIONS AKADEMIA PIŁKARSKA

(531) 21.03.01, 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 11.03.01
(510), (511) 41 szkolenie sportowe, szkolenie w zakre-
sie sprawności fizycznej, szkolenie w zakresie ćwiczeń 
grupowych.

(210) 485833 (220) 2018 05 24
(731) CIESIÓŁKA AUTO GROUP SPÓŁKA JAWNA, Leszno

(540) CIESIÓŁKA AUTO GROUP

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 18.01.09
(510), (511) 35 usługi sprzedaży samochodów i części za-
mienne do samochodów, 36 usługi ubezpieczenia, usługi fi-
nansowe związane z udzielaniem kredytów, 37 świadczenie 
usług w zakresie naprawy, konserwacji i czyszczenia pojaz-
dów mechanicznych.

(210) 486067 (220) 2018 06 18
(731) POLIS SECURITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POLIS SECURITY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.07.01, 03.07.17, 03.07.19
(510), (511) 45 usługi w zakresie ochrony.

(210) 486230 (220) 2018 05 23
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) MISTRZOWSKA ROZGRZEWKA Z SOKOŁOWEM
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby na bazie mięsa, goto-
we dania na bazie mięs, gotowe dania na bazie warzyw.

(210) 486512 (220) 2018 05 29
(731) NGUYEN THI THU PHUONG, Łazy
(540) LF WOMEN fashion
(510), (511) 25 odzież damska i męska, paski, czapki, ręka-
wiczki, buty, sandały, skarpetki, kombinezony, kurtki, swetry, 
piżamy.

(210) 486652 (220) 2018 06 04
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 486680 (220) 2018 06 04
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) DESOLUX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych.
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(210) 486712 (220) 2018 06 04
(731) RAMOTOWSKA MARZENA INSPIRATION, Warszawa
(540) Ślubna Pracownia KONSULTANCI ŚLUBNI

(531) 03.07.19, 29.01.12, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.20, 
27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13

(510), (511) 41 organizacja przyjęć, organizacja szkoleń, 
45 planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych.

(210) 486720 (220) 2018 06 05
(731) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) symflusal
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, suple-
menty diety, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
środki dietetyczne i środki specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego o działaniu leczniczym, produkty dietetyczne 
dla osób chorych, probiotyki, prebiotyki, preparaty witami-
nowe, wyroby medyczne do celów leczniczych, środki sani-
tarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, 
10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne.

(210) 486811 (220) 2018 06 06
 (310) 75085 (320) 2018 05 29 (330) JM
(731) Six Continents Limited, Denham, GB
(540) VOCO AN IHG HOTEL

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi zarządzania hotelem na rzecz osób 
trzecich, usługi franchisingu dotyczące hoteli, mianowicie 
oferowanie pomocy w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą w zakładaniu i prowadzeniu hoteli, usługi doradztwa 
i konsultacji biznesowych w zakresie zarządzania, prowadze-
nia i franchisingu dotyczącego hoteli, 43 usługi hotelarskie, 
usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi 
barów i restauracji, usługi koktajlbarów, usługi w zakresie 
rezerwacji miejsc w hotelach, usługi cateringowe w zakre-
sie dostarczania żywności i napojów, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu na konferencje, spotkania, wystawy i imprezy 
ogólne.

(210) 486822 (220) 2018 06 06
 (310) 75078 (320) 2018 05 28 (330) JM
(731) Six Continents Limited, Denham, GB
(540) VOCO AN IHG HOTEL
(510), (511) 35 usługi zarządzania hotelem na rzecz osób 
trzecich, usługi franchisingu dotyczące hoteli, mianowicie 
oferowanie pomocy w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą w zakładaniu i prowadzeniu hoteli, usługi doradztwa 

i konsultacji biznesowych w zakresie zarządzania, prowadze-
nia i franchisingu dotyczącego hoteli, 43 usługi hotelarskie, 
usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi 
barów i restauracji, usługi koktajlbarów, usługi w zakresie 
rezerwacji miejsc w hotelach, usługi cateringowe w zakre-
sie dostarczania żywności i napojów, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu na konferencje, spotkania, wystawy i imprezy 
ogólne.

(210) 486929 (220) 2018 06 11
(731) WIELKOPOLSKA TELEWIZJA KABLOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) WTK

(531) 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 
29.01.12

(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, projekto-
wanie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i pro-
mocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, rekla-
ma, reklama radiowa, reklama i marketing, reklama i usługi 
reklamowe, reklama w Internecie dla osób trzecich, promo-
cja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi 
marketingowe, reklama za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, w szczególności Internetu, reklamy online, pu-
blikowanie materiałów reklamowych online, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej 
online w Internecie, transkrypcja wiadomości [prace biu-
rowe], usługi public relations, pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, badania rynkowe, badania opinii 
publicznej, informacja o działalności gospodarczej, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, zarządzanie hotelami, impresariat w działalności ar-
tystycznej, 38 telewizja kablowa nadająca informacje, nada-
wanie telewizji kablowej, transmisja telewizji kablowych, 
usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji, 
nadawanie programów w telewizji, użytkowanie systemów 
telewizji kablowej, usługi transmisji strumieniowej w zakresie 
treści wideo, audio i telewizji, emisja programów telewizyj-
nych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji 
za opłatą [pay-per-view], usługi emisyjne w zakresie telewizji 
opartej na protokole internetowym (IPTV), transmisje audycji 
telewizyjnych, transmisja programów telewizyjnych, transmi-
sja programów radiowych, usługi nadawania programów te-
lewizyjnych, nadawanie programów przez satelitę, nadawa-
nie programów telewizji kablowej, nadawanie programów 
telewizyjnych i radiowych, transmisja programów radiowych 
i telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych i radio-
wych, transmisja programów telewizyjnych drogą kablo-
wą, interaktywne usługi nadawania programów i łączności, 
emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, 
emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Inter-
netu, transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez 
satelitę, nadawanie programów za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej, retransmisja programów telewizyj-
nych za pośrednictwem satelity pozaziemskiej, nadawanie 
programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem 
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Internetu, usługi transmisji audiowizualnej, usługi łączności 
audiowizualnej, transmisja informacji w dziedzinie audio-
wizualnej, przesyłanie informacji drogą online, łączność 
poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, 
przesyłanie faksów, przesyłanie wiadomości, zapewnianie 
dostępu do treści multimedialnych online, wypożyczanie 
urządzeń do przesyłania wiadomości, wypożyczanie faksów, 
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wy-
pożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, 41 usługi 
rozrywkowe telewizji przemysłowej, usługi związane z pro-
dukcją rozrywki w postaci telewizji, produkcja programów 
radiowych lub programów telewizyjnych, prezentowanie 
programów telewizyjnych, produkcja programów telewizji 
kablowej, produkcja radiowych programów rozrywkowych, 
realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, produk-
cja programów dla telewizji kablowej, produkcja programów 
telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, produkcja 
programów telewizyjnych na żywo, produkcja tematycz-
nych programów telewizyjnych, udzielanie informacji doty-
czących programów telewizyjnych, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, produkcja i prezentacja progra-
mów radiowych, przygotowywanie programów rozryw-
kowych do emisji, usługi w zakresie produkcji programów 
radiowych, przygotowywanie i realizacja programów tele-
wizyjnych i radiowych, usługi programów informacyjnych 
dla radia lub telewizji, produkcja programów telewizyjnych 
na żywo w celach rozrywkowych, rozrywka interaktywna 
online, usługi w zakresie publikowania online, udostępnia-
nie filmów online nie do pobrania, udostępnianie informacji 
online związanych z mediami audiowizualnymi, udostęp-
nianie multimedialnych programów rozrywkowych za po-
średnictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bez-
przewodowych i online, udzielanie informacji dotyczących 
rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopa-
smowych, bezprzewodowych i online, produkcja widowisk, 
przedstawienia teatralne [produkcja], usługi studia nagrań, 
wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów 
kinowych, wypożyczanie taśm wideo, publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, wypo-
życzanie nagrań dźwiękowych, 42 usługi w zakresie techno-
logii informacyjnych.

(210) 486934 (220) 2018 06 11
(731) WIELKOPOLSKA TELEWIZJA KABLOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) epoznan.pl

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.03, 26.13.25, 29.01.14
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, projekto-
wanie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i pro-
mocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, rekla-
ma, reklama radiowa, reklama i marketing, reklama i usługi 
reklamowe, reklama w Internecie dla osób trzecich, promo-
cja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi 
marketingowe, reklama za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, w szczególności Internetu, reklamy online, pu-
blikowanie materiałów reklamowych online, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej 
online w Internecie, transkrypcja wiadomości [prace biu-
rowe], usługi public relations, pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie dzia-

łalnością gospodarczą, badania rynkowe, badania opinii 
publicznej, informacja o działalności gospodarczej, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, zarządzanie hotelami, impresariat w działalności ar-
tystycznej, 38 interaktywne usługi nadawania programów 
i łączności, emisja programów telewizyjnych za pośrednic-
twem Internetu, nadawanie programów za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, nadawanie programów wizu-
alnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, usługi 
transmisji audiowizualnej, usługi łączności audiowizualnej, 
transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, przesy-
łanie informacji drogą online, łączność poprzez terminale 
komputerowe, łączność telegraficzna, przesyłanie faksów, 
przesyłanie wiadomości, zapewnianie dostępu do treści 
multimedialnych online, wypożyczanie urządzeń do prze-
syłania wiadomości, wypożyczanie faksów, wypożyczanie 
modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urzą-
dzeń do przesyłania wiadomości, agencje informacyjne, 
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, trans-
misja danych przez Internet, transmisja danych lub obrazów 
audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej lub Internetu, zapewnianie dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, 41 przygotowywanie programów 
rozrywkowych do emisji, usługi w zakresie produkcji progra-
mów radiowych, przygotowywanie i realizacja programów 
telewizyjnych i radiowych, usługi programów informacyj-
nych dla radia lub telewizji, rozrywka interaktywna online, 
usługi w zakresie publikowania online, udostępnianie fil-
mów online nie do pobrania, udostępnianie informacji on-
line związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie 
multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednic-
twem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprze-
wodowych i online, udzielanie informacji dotyczących 
rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopa-
smowych, bezprzewodowych i online, produkcja widowisk, 
przedstawienia teatralne [produkcja], usługi studia nagrań, 
wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów 
kinowych, wypożyczanie taśm wideo, publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, wypo-
życzanie nagrań dźwiękowych, usługi wydawnicze i repor-
terskie, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, programowanie serwisów in-
formacyjnych do transmisji przez Internet, publikacja gazet 
elektronicznych online, publikacja treści redakcyjnych stron 
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, publikowanie elektroniczne, udostępnianie elektronicz-
nych publikacji on-line, usługi prezenterów telewizyjnych 
i radiowych, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne 
niż do celów reklamowych, 42 usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, hosting portali internetowych.

(210) 486935 (220) 2018 06 11
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SMAK KARIERY
(510), (511) 35 marketing, rekrutacja personelu, reklama, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, dru-
ków, prospektów, broszur], organizowanie praktyk i staży 
dla studentów i absolwentów, organizowanie targów pracy, 
opracowywanie CV dla osób trzecich, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, badania rynku, analizy 
rynkowe, dobór personelu za pomocą metod psychotech-
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nicznych, public relations, 41 edukacja, nauczanie, organizo-
wanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, or-
ganizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], organizowanie przyjęć (rozrywka), organizacja 
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, poradnictwo za-
wodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], 43 wy-
najmowanie sal na posiedzenia, pokazy, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wypoży-
czanie urządzeń do gotowania.

(210) 486936 (220) 2018 06 11
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) APETYT NA HANDEL
(510), (511) 35 marketing, rekrutacja personelu, reklama, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, dru-
ków, prospektów, broszur], organizowanie praktyk i staży 
dla studentów i absolwentów, organizowanie targów pracy, 
opracowywanie CV dla osób trzecich, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, badania rynku, analizy 
rynkowe, dobór personelu za pomocą metod psychotech-
nicznych, public relations, 41 edukacja, nauczanie, organizo-
wanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, or-
ganizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], organizowanie przyjęć (rozrywka), organizacja 
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, poradnictwo za-
wodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], 43 wy-
najmowanie sal na posiedzenia, pokazy, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wypoży-
czanie urządzeń do gotowania.

(210) 486937 (220) 2018 06 11
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PRZEPIS NA MISTRZA
(510), (511) 35 marketing, rekrutacja personelu, reklama, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, dru-
ków, prospektów, broszur], organizowanie praktyk i staży 
dla studentów i absolwentów, organizowanie targów pracy, 
opracowywanie CV dla osób trzecich, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, badania rynku, analizy 
rynkowe, dobór personelu za pomocą metod psychotech-
nicznych, public relations, 41 edukacja, nauczanie, organizo-
wanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, or-
ganizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], organizowanie przyjęć (rozrywka), organizacja 
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, poradnictwo za-
wodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], 43 wy-
najmowanie sal na posiedzenia, pokazy, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wypoży-
czanie urządzeń do gotowania.

(210) 486963 (220) 2018 06 11
(731) DOBRZYŃSKI ADAM, Sopot
(540) RS ARBEITSSCHÜTZ
(510), (511) 9 rękawice ochronne, robocze stosowane 
w przemyśle.

(210) 486972 (220) 2018 06 11
(731) DOBRZYŃSKI ADAM, Sopot
(540) RS

(531) 02.09.15, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.23, 26.04.01, 
26.04.05, 26.04.14, 26.04.18

(510), (511) 9 rękawice ochronne, robocze stosowane 
w przemyśle.

(210) 486975 (220) 2018 06 11
(731) DOBRZYŃSKI ADAM, Sopot
(540) RS

(531) 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.23, 02.09.15, 26.04.01, 
26.04.05, 26.04.14, 26.04.18

(510), (511) 9 rękawice ochronne, robocze stosowane 
w przemyśle.

(210) 486987 (220) 2018 06 11
(731) DOBRZYŃSKI ADAM, Sopot
(540) RS
(510), (511) 9 rękawice ochronne, robocze stosowane 
w przemyśle.

(210) 487278 (220) 2018 06 19
(731) K.B. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) ja APARTHOTEL

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, do-
mów turystycznych, domów wczasowych i moteli, usługi 
w zakresie rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania, 
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udostępnianie obiektów noclegowych w zakresie tury-
stycznym i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, usługi 
wynajmowania sal, obiektów i sprzętu na szkolenia, zjazdy, 
sympozja i konferencje, usługi kawiarni, stołówek, usługi 
restauracyjne.

(210) 487281 (220) 2018 06 19
(731) K.B. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) JOYINN
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, do-
mów turystycznych, domów wczasowych i moteli, usługi 
w zakresie rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania, udo-
stępnianie obiektów noclegowych w zakresie turystycznym 
i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, usługi wynajmo-
wania sal, obiektów i sprzętu na szkolenia, zjazdy, sympozja 
i konferencje, usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne.

(210) 487329 (220) 2018 06 20
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) seguridal
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli.

(210) 487363 (220) 2018 06 21
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica
(540) Nutrimmun-Pro
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, napoje witaminizowane, diete-
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceu-
tycznych, kapsułki na lekarstwa, tabletki do celów farma-
ceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, leki dla 
ludzi, leki wzmacniające, leki pomocnicze i wspierające 
do celów medycznych, leki w płynie, napoje lecznicze, sy-
ropy do użytku farmaceutycznego, preparaty zawierające 
mikroelementy dla ludzi, preparaty i substancje lecznicze, 
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, 
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszan-
ki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, witaminy 
i preparaty witaminowe, dodatki uzupełniające do żywno-
ści o działaniu leczniczym, mieszanki ziołowe do użytku 
medycznego.

(210) 487380 (220) 2018 06 21
(731) BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BIG.pl

(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(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, elektronicz-
ne przetwarzanie danych, gromadzenie informacji dla firm, 
gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, infor-
macja marketingowa, informacja o działalności gospodarczej 
i informacja handlowa, informacje i opinie ekspertów doty-
czące firm i przedsiębiorstw, informacja i badania w zakresie 
działalności gospodarczej, kompilacja informacji statystycz-
nych, 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 do-
tyczące działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne 
do celów prowadzenia działalności gospodarczej, prowa-
dzenie rejestru informacji, przetwarzanie danych w celu 
gromadzenia danych do celów działalności gospodarczej, 
poszukiwania w zakresie patronatu, raporty i badania rynko-
we, rozpowszechnianie danych w zakresie działalności go-
spodarczej, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyj-
nych, skomputeryzowane badania w dziedzinie działalno-
ści gospodarczej, sporządzanie raportów gospodarczych, 
udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, zestawienia statystyczne, 36 analizy finan-
sowe, 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 
informacji finansowych związane z osobami fizycznymi, 
usługi w zakresie ocen finansowych, usługi w zakresie ścią-
gania długów, usługi w zakresie badań ekonomiczno-finan-
sowych, 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 
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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) 487382 (220) 2018 06 21
(731) BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BIG 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, elektronicz-
ne przetwarzanie danych, gromadzenie informacji dla firm, 
gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, infor-
macja marketingowa, informacja o działalności gospodarczej 
i informacja handlowa, informacje i opinie ekspertów doty-
czące firm i przedsiębiorstw, informacja i badania w zakresie 
działalności gospodarczej, kompilacja informacji statystycz-
nych, 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 do-
tyczące działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne 
do celów prowadzenia działalności gospodarczej, prowa-
dzenie rejestru informacji, przetwarzanie danych w celu 
gromadzenia danych do celów działalności gospodarczej, 
poszukiwania w zakresie patronatu, raporty i badania rynko-
we, rozpowszechnianie danych w zakresie działalności go-
spodarczej, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyj-
nych, skomputeryzowane badania w dziedzinie działalno-
ści gospodarczej, sporządzanie raportów gospodarczych, 
udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, zestawienia statystyczne, 36 analizy finan-
sowe, 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 
informacji finansowych związane z osobami fizycznymi, 
usługi w zakresie ocen finansowych, usługi w zakresie ścią-
gania długów, usługi w zakresie badań ekonomiczno-finan-
sowych, 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) 487386 (220) 2018 06 21
(731) HUPAŁO JANINA TERESA, Warszawa
(540) JAGA HUPAŁO
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycz-
nych, balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki ko-
smetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, 
bursztyn [wyroby perfumeryjne], chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami 
do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, dezodo-
ranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, ekstrakty 
kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycz-
nych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecz-
nym, esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny], 
esencje eteryczne, etui na szminkę, farby do brody, farby 
do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], javelle (woda), jo-
nony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, kadzidełka na pa-
tyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, 
kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania 
sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, kora mydłoki (kwilai) do prania, kosmetyki, kosmety-
ki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy ko-
smetyczne, kremy wybielające, lakier do włosów, lakiery 
(środki do usuwania), lakiery do paznokci, maski kosmetycz-
ne, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe 
do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów 
kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, 
mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, my-
dło do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby do pa-
znokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do wło-
sów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golterio-
wy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, 
olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], 
olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapa-
chów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
olejki toaletowe, ołówki do brwi, paski odświeżające oddech, 
paski wybielające zęby, piżmo [wyroby perfumeryjne], płu-
kanki do oczu, nie do celów medycznych, płyny do pielę-
gnacji włosów, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady 
do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszcze-
nia, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, prepa-
raty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, 
nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty 
do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty 
do odymiania [perfumy], preparaty do pielęgnacji paznokci, 
preparaty do polerowania, preparaty do prostowania wło-
sów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty kola-
genowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, prepara-
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ty ściągające do celów kosmetycznych, produkty perfume-
ryjne, puder do twarzy, rzęsy sztuczne, suche szampony, 
szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyj-
ne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji], sztuczne paznokcie, ściereczki nasącza-
ne detergentami, do czyszczenia, środki odświeżające po-
wietrze [zapachowe], talk kosmetyczny, terpeny [olejki ete-
ryczne], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, 
waciki do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, 
woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, 
woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, 
wosk do wąsów, zestawy kosmetyków, zmywacze do pa-
znokci, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 
4 energia elektryczna, knoty do lamp, knoty do świec, mie-
szaniny pochłaniające kurz, oświetlenie bożonarodzeniowe 
[świece], światełka nocne [świeczki], świece, świece zapacho-
we, 5 środki uspokajające, tabletki wspomagające odchudza-
nie, tabletki wspomagające opalanie, tłuszcz dojarski [maść 
do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], tłuszcze do ce-
lów weterynaryjnych, węgiel drzewny do celów farmaceu-
tycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termal-
na, zioła lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, sole wód mi-
neralnych, spoiwa do kopyt zwierzęcych, suplementy diety 
dla zwierząt, suplementy diety zawierające alginiany, suple-
menty diety zawierające białko, suplementy diety zawierają-
ce drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suple-
menty diety zawierające glukozę, suplementy diety zawiera-
jące kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, 
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające 
olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suple-
menty diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety 
zawierające siemię lniane, surowicę, szampony lecznicze, 
szampony przeciw wszom, sztyfty przeciw brodawkom, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, środki do mycia psów [insektycydy], środki odstra-
szające insekty dla psów, środki przeciw pasożytom, prepara-
ty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty lecznicze 
na porost włosów, preparaty witaminowe, przeszczepy 
[żywe tkanki], kwasy do celów farmaceutycznych, lecznicze 
płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze su-
che szampony, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, 
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła leczni-
cze, napary lecznicze, odżywcze suplementy diety, owado-
bójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne 
środki do mycia, płyny do celów weterynaryjnych, antybak-
teryjne środki do mycia rąk, białkowe suplementy diety, biał-
kowe suplementy dla zwierząt, 8 urządzenia do karbowania 
włosów [karbownice], urządzenia do strzyżenia zwierząt 
[ręczne przyrządy], zalotki do rzęs, zestawy do golenia, zesta-
wy do manicure, zestawy do manicure, elektryczne, zestawy 
do pedicure, żelazka, żelazka narzędzia ręczne nieelektrycz-
ne, żelazka do karbowania [gofrowania], pilniki do paznokci, 
polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, przyrzą-
dy do strzyżenia [ręczne], maszynki do strzyżenia brody, ma-
szynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elek-
tryczne i nieelektryczne, nożyczki, brzytwy, cążki do skórek, 
etui na maszynki do golenia, grzebienie, zgrzebła [narzędzia 
ręczne], lokówki, 9 lustra [optyka], lustra do kontroli pracy, 
dozowniki, 10 włosy (sztuczne), aparatura do mikroderma-
brazji, 14 pierścionki [biżuteria], szpilki [biżuteria], szpilki 
ozdobne, zawieszki [biżuteria], biżuteria do kapeluszy, biżu-
teria do obuwia, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria 
z emalii komórkowej, bransoletki [biżuteria], bransoletki 
z tkaniny haftowanej [biżuteria], breloki do kluczy [kółka 
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], 
broszki [biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, kolczy-

ki, łańcuszki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], 16 reprodukcje 
graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, 
obrazy i zdjęcia, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy-
jątkiem aparatów), torby papierowe, 18 obroże dla zwierząt, 
odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, stroje 
dla zwierząt domowych, torebki tręzla [uzda], 20 budy dla 
psów, budy dla zwierząt domowych, fotele fryzjerskie, krze-
sła, lusterka [lusterka toaletowe], lustra (srebrzane szkło), me-
ble, oprawy do szczotek, poduszki dla zwierząt domowych, 
posłania dla zwierząt domowych, 21 grzebienie, grzebienie 
dla zwierząt, grzebienie elektryczne, grzebienie o rzadko roz-
stawionych zębach, kosmetyczki na przybory toaletowe, ko-
smetyczne puderniczki [kompakty], kubki, buteleczki, butel-
ki, etui na grzebienie, gąbki do makijażu, przybory kosme-
tyczne, przyrządy do demakijażu, szczoteczki do brwi, pędzle 
do golenia, pędzle kosmetyczne, szczoteczki do rzęs, szczot-
ki, szczotki dla koni, szpatułki kosmetyczne, wyroby szczot-
karskie, 24 brokaty, pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, 
pokrycia na meble z tkanin, ręczniki, ściereczki do usuwania 
makijażu, 25 koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki 
z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, opaski na głowę, peleryn-
ki, peleryny fryzjerskie, bandany na szyje, chustki [apaszki], 
czapki [nakrycia głowy], cylindry [kapelusze], 26 aplikacje [pa-
smanteria], broszki [dodatki do ubrań], czepki do farbowania 
włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, gąbki do upina-
nia włosów w kok, kokardy do włosów, koronkowe ozdoby, 
kosmyki włosów, ludzkie włosy, ozdoby do kapeluszy, ozdoby 
do obuwia, ozdoby do ubrań, peruki, pikoty [koronka], pióra 
[dodatki do ubrań], plakietki do noszenia, nie z metali szla-
chetnych, przepaski do włosów, siatki na włosy, spinki [kla-
merki] do włosów, spinki do włosów, srebrne hafty, strusie 
pióra [dodatki do ubrań], szpilki do włosów, inne niż biżuteria, 
sztuczne brody, sztuczne wąsy, wałki do włosów, włosy 
do przedłużania, wstęgi do dekorowania, wsuwki do kręce-
nia włosów, wsuwki do włosów, 35 administrowanie progra-
mami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, dekoracja 
wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie orga-
nizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, impresariat w działalności arty-
stycznej, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama 
on line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy tele-
wizyjne, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub 
promocji sprzedaży, 41 organizowanie i prowadzenie kon-
certów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizo-
wanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kul-
turalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów, innych niż re-
klamowe, produkcja muzyczna, produkcja widowisk, przed-
stawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek, publi-
kowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, rezerwowa-
nie miejsc na pokazy, wypożyczanie dekoracji teatralnych, 
usługi trenerskie, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wy-
pożyczanie dzieł sztuki, wystawianie spektakli na żywo, wyż-
sze uczelnie [edukacja], 42 badania bakteriologiczne, bada-
nia biologiczne, badania chemiczne, badania naukowe, ba-
dania w dziedzinie kosmetyki, prace badawczo - rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie 
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mody, projektowanie opakowań, 44 depilacja woskiem, fry-
zjerstwo, implantacja (wszczepianie) włosów, manicure, salo-
ny piękności, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi 
weterynaryjne, usługi wizażystów.

(210) 487390 (220) 2018 06 21
(731) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) kalendarz24.eu
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samo-
chodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarcza-
nie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprze-
daży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie progra-
mami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towa-
rów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące 
sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, nego-
cjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów do-
starczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat 
sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia samochodowe, 
pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi 
finansowe związane z handlem samochodami, finansowanie 
leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów, 
wycena używanych samochodów, 39 organizacja wynaj-
mowanych pojazdów, usługi wynajmów pojazdów samo-
chodowych, udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi 
rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie in-
formacji związanych z usługami wynajmu samochodów, wy-
pożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usługi 
związane z parkowaniem samochodów.

(210) 487394 (220) 2018 06 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL 

JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) ŚWIDEREK
(510), (511) 30 lody spożywcze.

(210) 487397 (220) 2018 06 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL 

JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) FREELY
(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) 487408 (220) 2018 06 21
(731) WYDRO JAN LOCK-TEL, Bochnia
(540) FUNNY CASE
(510), (511) 9 osłony na telefony komórkowe, 35 detaliczny 
handel akcesoriami dla telefonów komórkowych, 40 usługi 
drukowania - introligatorstwo.

(210) 487461 (220) 2018 06 22
(731) ZBIGNIEW WAWER, Kobyłka
(540) GARDENSHELL
(510), (511) 19 altany.

(210) 487463 (220) 2018 06 22
(731) HAR MARCIN VITAMED, Smardzewice
(540) My Sticker Pro

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.04.04, 27.05.01, 24.17.05, 24.13.04
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do ciała, olejki nielecznicze, 
olejki do ciała i twarzy, plastry kosmetyczne, żele kosmetycz-
ne, maści kosmetyczne, 5 wyroby medyczne, plastry, plastry 
lecznicze, plastry, opatrunki, plastry na cellulit, plastry na re-
dukcje tkanki tłuszczowej, plastry zapobiegające wypadaniu 
włosów, plastry na afty, plastry na blizny, plastry na opryszcz-
kę, kremy lecznicze, aerozole lecznicze, żele lecznicze, maści 
lecznicze, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, leczni-
cze pastylki do ssania, pastylki na kaszel, kapsułki do celów 
leczniczych, spraye lecznicze, lekarstwa, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, mieszaniny farmaceutyczne, 
syropy do użytku farmaceutycznego, farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, lecznicze żele do ciała, preparaty farma-
ceutyczne, kremy farmaceutyczne, środki farmaceutyczne 
homeopatyczne, farmaceutyczne produkty dermatologicz-
ne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, farmaceutycz-
ne substancje dermatologiczne, farmaceutyczne balsamy 
do ust, farmaceutyczne płyny do skóry, preparaty i substan-
cje farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do użytku 
w dermatologii, kremy do ciała do użytku farmaceutyczne-
go, plastry, opatrunki, suplementy żywnościowe, suplemen-
ty diety, suplementy ziołowe, odżywcze suplementy diety, 
35 administrowanie działalnością handlową, administracyjne 
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administro-
wanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, dys-
trybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów 
promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 
handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, kon-
sultacja handlowa, organizowanie imprez, wystaw, targów 
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo-
wych, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach 
franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach 
kontraktu franczyzowego, przetwarzanie danych, reklama, 
marketing, udostępnianie informacji handlowych, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informa-
cji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych do celów reklamowych i sprzedaży, wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, zarządzanie biznesowe dla 
sklepów, sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa następujących 
towarów: kosmetyki, kremy do ciała, olejki nielecznicze, olej-
ki do ciała i twarzy, plastry kosmetyczne, żele kosmetyczne, 
maści kosmetyczne, wyroby medyczne, plastry, plastry lecz-
nicze, plastry, opatrunki, plastry na cellulit, plastry na reduk-
cje tkanki tłuszczowej, plastry zapobiegające wypadaniu 
włosów, plastry na afty, plastry na blizny, plastry na opryszcz-
kę, kremy lecznicze, aerozole lecznicze, żele lecznicze, maści 
lecznicze, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, leczni-
cze pastylki do ssania, pastylki na kaszel, kapsułki do celów 
leczniczych, spraye lecznicze, lekarstwa, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, mieszaniny farmaceutyczne, 
syropy do użytku farmaceutycznego, farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, lecznicze żele do ciała, preparaty farma-
ceutyczne, kremy farmaceutyczne, środki farmaceutyczne 
homeopatyczne, farmaceutyczne produkty dermatologicz-
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ne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, farmaceutycz-
ne substancje dermatologiczne, farmaceutyczne balsamy 
do ust, farmaceutyczne płyny do skóry, preparaty i substan-
cje farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do użytku 
w dermatologii, kremy do ciała do użytku farmaceutyczne-
go, plastry, opatrunki, suplementy żywnościowe, suplemen-
ty diety, suplementy ziołowe, odżywcze suplementy diety.

(210) 487546 (220) 2018 06 26
(731) LENAR RYSZARD, Warszawa
(540) LENAR

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18, 25.07.15, 09.01.06
(510), (511) 18 plecaki, 25 spodnie, kurtki, bluzy, koszulki, 
czapki.

(210) 487590 (220) 2018 06 27
(731) BANACH JAKUB, Poznań
(540) modena

(531) 26.11.12, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież sportowa i w stylu sportowym z wyłą-
czeniem odzieży damskiej, 41 usługi klubów sportowych.

(210) 487593 (220) 2018 06 27
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) STOP

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyj-
ne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, ko-
smetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, bio-
kosmetyki, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, 
mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki 
do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki 
toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji wło-
sów, szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy, 
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki prze-
ciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczupla-
jące, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosme-
tyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów, 
kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu 
leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki 
do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla ce-

lów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki 
do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry 
głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stoso-
wane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciw-
grzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(210) 487643 (220) 2018 06 28
(731) MILCZARKIEWICZ PAWEŁ, Warszawa
(540) Complete Home

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, lustra, ramy do obrazów, wyroby 
(nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, 
sepiolitu i imitacji tych wszystkich materiałów lub z two-
rzyw sztucznych, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi 
instalacyjne.

(210) 487644 (220) 2018 06 28
(731) MILCZARKIEWICZ PAWEŁ, Warszawa
(540) Complete Home

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, lustra, ramy do obrazów, wyroby 
(nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, 
sepiolitu i imitacji tych wszystkich materiałów lub z two-
rzyw sztucznych, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi 
instalacyjne.

(210) 487645 (220) 2018 06 28
(731) CENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CENZIN

(531) 24.01.03, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, pośrednictwo w działalności handlo-
wej osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych 
i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach na kupno 
i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie transakcji 
handlowych i umów handlowych, pozyskiwanie umów kup-
na i sprzedaży towarów i usług na rzecz innych, pozyskiwa-
nie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą 
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie 
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednic-
twem imprez promocyjnych, promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach inter-
netowych, reklama i usługi reklamowe, usługi handlu elektro-
nicznego, usługi importowo-eksportowe, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z bronią, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z bronią, usługi w zakresie reklamy i promocji sprze-
daży, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania to-
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warów i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 ad-
ministrowanie inwestycjami, administrowanie nieruchomo-
ściami, usługi finansowe, 39 pośrednictwo w zakresie frachtu 
i transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, przewóz ła-
dunków, składowanie towarów, spedycja, 45 licencjonowanie 
własności intelektualnej.

(210) 487646 (220) 2018 06 28
(731) MILCZARKIEWICZ PAWEŁ, Warszawa
(540) DIETA FOOD PHARMACY

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem,.

(210) 487647 (220) 2018 06 28
(731) CENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 

(531) 29.01.12, 24.01.03
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, pośrednictwo w działalności handlo-
wej osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych 
i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach na kupno 
i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie transakcji 
handlowych i umów handlowych, pozyskiwanie umów kup-
na i sprzedaży towarów i usług na rzecz innych, pozyskiwa-
nie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą 
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowa-
nie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za po-
średnictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, reklama i usługi reklamowe, usługi handlu 
elektronicznego, usługi importowo - eksportowe, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z bronią, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z bronią, usługi w zakresie reklamy i pro-
mocji sprzedaży, zarobkowe zarządzanie w zakresie konce-
sjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, zarzą-
dzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, 36 administrowanie inwestycjami, administro-
wanie nieruchomościami, usługi finansowe, 39 pośrednic-
two w zakresie frachtu i transportu, przewożenie i dostar-
czanie towarów, przewóz ładunków, składowanie towarów, 
spedycja, 45 licencjonowanie własności intelektualnej.

(210) 487822 (220) 2018 07 04
(731) KITA KRZYSZTOF, MACIEJEWSKI MARCIN JOKER 

SPÓŁKA CYWILNA, Gorzów Wielkopolski
(540) TAXI JOKER Z NAMI NIE PRZEPŁACISZ

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 02.01.01, 02.01.07, 09.07.01, 09.07.25, 24.01.03, 
24.01.08, 24.01.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.19, 
26.04.04, 26.04.06, 26.04.19

(510), (511) 39 usługi taksówek.

(210) 487825 (220) 2018 07 04
(731) KITA KRZYSZTOF, MACIEJEWSKI MARCIN JOKER 

SPÓŁKA CYWILNA, Gorzów Wielkopolski
(540) JOKER TAXI
(510), (511) 39 usługi taksówek.

(210) 487908 (220) 2018 07 06
(731) KREWETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) KREWETA TEMPURA BAR

(531) 03.09.16, 03.09.24, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 26.05.04, 26.05.09, 26.01.01, 26.01.04, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12, 26.11.13

(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi barów i restau-
racji, w tym również barów i restauracji oferujących dania 
kuchni japońskiej z ryb, owoców morza, mięczaków, a także 
dania na bazie makaronu, usługi barów i restauracji oferują-
cych dania składające się głównie z owoców morza, usługi 
barów szybkiej obsługi, kafeterii, kawiarni, pubów, restaura-
cji typu fast-food, restauracji samoobsługowych, barów sa-
łatkowych, pizzerii, usługi polegające na przygotowywaniu 
i serwowaniu posiłków i napojów w barach i restauracjach, 
w tym również przygotowywanie dań i napojów na zamó-
wienie oraz ich dostawa, usługi cateringowe.
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(210) 488053 (220) 2018 07 10
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE REGAMET KRZYSZTOF BOROŃ, 
WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA, Mielec

(540) REGAMET ORŁA MOC CYTRYNÓWKA

(531) 26.13.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 33 alkohole destylowane, pitne alkohole wyso-
koprocentowe, alkohole i likiery wspomagające trawienie, 
alkohol wysokoprocentowy tonizujący zawierający ekstrakty 
ziołowe homeishu, ekstrakty alkoholowe, alkohole wysoko-
procentowe [napoje], alkoholowe ekstrakty owocowe, alko-
holowe koktajle owocowe, alkoholowy ajerkoniak, anyżówka 
[likier], aperitify, aperitify na bazie destylowanego napoju al-
koholowego, aperitify na bazie napojów alkoholowych, arak, 
brandy, gorzkie nalewki, gorzkie nalewki alkoholowe jako 
aperitif, grappa, koktajle, likier z czarnej porzeczki, likiery, likiery 
kremowe, likiery na bazie kawy, likiery na bazie szkockiej whi-
sky, likiery zawierające śmietankę, likiery ziołowe, mieszanki 
koktajli alkoholowych, likier miętowy, nalewki gorzkie, wódka, 
wiśniówka, musujące białe wina, likiery, likiery ziołowe, wina 
musujące, wina niemusujące, wina wzmacniane, wino.

(210) 488080 (220) 2018 07 11
(731) MAKŁOWICZ PATRYK, Myślenice
(540) LODY P. MAKŁOWICZ
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, desery lodowe, sor-
bety, napoje mrożone na bazie kawy, czekolady i kakao, 
43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw 
i napojów w lodziarniach i kawiarniach.

(210) 488081 (220) 2018 07 11
(731) MAKŁOWICZ PATRYK, Myślenice
(540) LODY MAKŁOWICZ
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, desery lodowe, sor-
bety, napoje mrożone na bazie kawy, czekolady i kakao, 
43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw 
i napojów w lodziarniach i kawiarniach.

(210) 488094 (220) 2018 07 11
(731) GŁOWACKI PAWEŁ, Skierniewice
(540) WWW.UARCHITEKTA.PL UA UARCHITEKTA POMYSŁ 

PROJEKT REALIZACJA

(531) 07.01.08, 07.01.24, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 
26.11.03, 26.11.12

(510), (511) 35 pośrednictwo w sprzedaży projektów go-
towych, 37 budownictwo, 42 architektura i projektowanie, 
projekty domów, projekty indywidualne, projekty katalogo-
we, usługi projektowe, usługi architektoniczne i planowania 
urbanistycznego, projekty architektoniczne w zakresie deko-
racji ścian zewnętrznych, architektura wnętrz.

(210) 488101 (220) 2018 07 11
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) ZDROWIE NA SIŁOWNI
(510), (511) 38 transmisje na żywo dostępne przez strony 
główne w Internecie [kamery internetowe], transmisja fil-
mów wideo, emitowanie filmów za pośrednictwem telewizji, 
emitowanie filmów za pośrednictwem satelitów, transmisja 
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, 41 produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie literatury 
instruktażowej, publikowanie druków w formie elektronicz-
nej w Internecie, dystrybucja filmów, produkowanie filmów, 
montaż filmów, studia filmowe, pokazy filmowe, produkcja 
filmów szkoleniowych, usługi studiów filmowych, produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, prezentacja filmów w celach 
instruktażowych, udostępnianie filmów nie do pobrania, 
produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, udo-
stępnianie filmów on-line nie do pobrania, usługi związane 
z produkcją rozrywki w formie filmów, udostępnianie filmów 
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednic-
twem płatnej telewizji.

(210) 488113 (220) 2018 07 11
(731) ANIMAL CARE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Animal Care Center YES WE CARE

(531) 02.09.01, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.28, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 44 usługi weterynaryjne, chirurgia weterynaryj-
na, stomatologia weterynaryjna, usługi chirurgów wetery-
narzy, weterynaryjne usługi doradcze, usługi chirurgii wete-
rynaryjnej, wypożyczanie instrumentów weterynaryjnych, 
usługi weterynaryjne i rolnicze, udzielanie informacji doty-
czących usług weterynaryjnych, specjalistyczne doradztwo 
w zakresie usług weterynaryjnych, usługi informacji wete-
rynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi 
w zakresie pielęgnacji zwierząt.

(210) 488120 (220) 2018 07 11
(731) CRACO-COLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) CRACO-COLA
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, podkoszulki, obuwie, 
buty sportowe, nakrycia głowy, czapki sportowe, 32 napo-
je bezalkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, soki, 
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wody, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napo-
je dla sportowców, napoje energetyzujące [nie do celów me-
dycznych], niegazowane napoje bezalkoholowe, preparaty 
do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, pastylki 
do napojów gazowanych, proszki do sporządzania napojów, 
wyciągi do sporządzania napojów, syropy do wytwarzania na-
pojów bezalkoholowych, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych.

(210) 488124 (220) 2018 07 11
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE, 

Grajewo
(540) milko ACTI VEGE

(531) 26.04.06, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt oraz odżywki 
dla niemowląt na bazie mleka, 29 produkty mleczne, masło, 
masła z dodatkiem oleju, masłopodobne produkty, twarogi, 
twarożki, twarogi do smarowania, serki ziarniste, sery, pro-
dukty seropodobne, serki, serki kremowe, serki homogeni-
zowane, serki topione, śmietana, śmietanka, tłuszcze jadalne, 
jogurt, mleko, zsiadłe mleko, napoje mleczne, desery mleczne, 
a mianowicie desery śniadaniowe na bazie ryżu, kaszy man-
ny i płatków owsianych, desery mleczne dla dzieci składające 
się z serków homogenizowanych, desery jogurtowe z sosami 
i dodatkami, serwatka, kefir, maślanka, pitny twaróg, zabielacze 
do kawy i herbaty na bazie mleka lub białka, 30 kleiki spożyw-
cze na bazie mleka, 32 napoje serwatkowe, 35 usługi w zakre-
sie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży 
z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, 
zamówienie ze strony internetowej lub używając środków 
telekomunikacji mleka i produktów mlecznych, zabielaczy 
do kawy i herbaty, usługi marketingowe, usługi reklamowe 
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek 
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych.

(210) 488132 (220) 2018 07 12
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) B PHILADELPHIA BOULEVARD

(531) 02.07.18, 02.07.23, 06.07.04, 06.07.25, 27.05.01, 26.01.01, 
26.01.18

(510), (511) 33 wódka, likiery, napoje alkoholowe.

(210) 488139 (220) 2018 07 12
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) T1 DEWELOPER

(531) 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzier-
żawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, wycena nierucho-
mości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 budowlany 
(nadzór), budownictwo, informacja budowlana, izolowanie 
budynków, murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie 
budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 
42 opracowanie projektów technicznych, projektowanie 
budynków.

(210) 488154 (220) 2018 07 11
(731) WIŚNICKI PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KIELECKA 
FABRYKA MEBLI, Warszawa

(540) KIELECKA FABRYKA MEBLI

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, ramy do obrazów i luster, wyroby 
z drewna zawarte w tej klasie, 35 agencje importowo-eks-
portowe, doradztwo specjalistyczne dla firm, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich rożnych towarów pozwalające na-
bywcy je oglądać i kupować w sklepie z artykułami meblar-
skimi, 39 wynajmowanie pojazdów, wynajmowanie samo-
chodów, 42 usługi w zakresie projektowania i wyposażenia 
wnętrz, projektowanie mebli.

(210) 488159 (220) 2018 07 12
(731) KROMSKI WOJCIECH, KROMSKI DANIEL KROMSKI 

I SYNOWIE W. D. KROMSKI SPÓŁKA CYWILNA, 
Wolsztyn

(540) KROMSKI

(531) 15.03.03, 15.03.11, 27.05.01
(510), (511) 7 kołowrotki, krosna, części kołowrotków i kro-
sien, stojaki do krosien, siatki do krosien, torby specjalnego 
przeznaczenia przystosowane do przenoszenia kołowrot-
ków i krosien, gręplarki bębnowe, 20 akcesoria do przędze-
nia niemetalowe, w tym: motowidła, szpularze, nawijarki 
(nostepinne), wrzeciona, 21 szczotki do przędzy, 22 nieprze-
tworzone włókna tekstylne i ich zamienniki, półprzetworzo-
ne włókna tekstylne i ich zamienniki, czesanka do przędzenia 
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i filcowania, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i deta-
licznej takich towarów jak: kołowrotki, krosna, części koło-
wrotków i krosien, stojaki do krosien, stołki do kołowrotków, 
siatki do krosien, torby przystosowane do przenoszenia koło-
wrotków i krosien, gręplarki bębnowe, akcesoria do przędze-
nia, motowidła, szpularze, nawijarki (nostepinne), wrzecio-
na, szczotki do przędzy, nieprzetworzone włókna tekstylne 
i ich zamienniki, półprzetworzone włókna tekstylne i ich za-
mienniki, czesanka do przędzenia i filcowania.

(210) 488166 (220) 2018 07 12
(731) ŚCIANA MARIUSZ, ŚCIANA KRZYSZTOF MAR-POL 

IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA CYWILNA, Suchowola
(540) HURAGAN

(531) 01.15.23, 27.05.01
(510), (511) 7 kompresory, narzędzia i akcesoria pneuma-
tyczne, sprężarki, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglą-
dać i kupować w sklepach i hurtowniach z kompresorami, 
narzędziami i akcesoriami pneumatycznymi, sprężarkami, 
sprzedaż przez Internet oraz usługi importowo - eksportowe 
w zakresie w/w artykułów.

(210) 488186 (220) 2018 07 13
(731) ALERGO-MED SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA 

LEKARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów

(540) ALERGO-MED TARNÓW
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, konsulta-
cje medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, pomoc me-
dyczna, poradnictwo medyczne, przeprowadzanie diagnozy 
chorób, przeprowadzanie badań medycznych, świadczenie 
usług w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług me-
dycznych, udostępnianie informacji medycznych w zakresie 
dermatologii, udostępnianie informacji medycznych w dzie-
dzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji dotyczących 
medycyny, udzielanie informacji medycznej, udzielanie in-
formacji związanych z usługami medycznymi, usługi analiz 
medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi badań 
krwi, usługi badań przesiewowych z zakresu kolonoskopii, 
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i le-
czeniem chorób, usługi badań przesiewowych w celu wy-
krycia raka jelit, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia 
chorób skóry, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], 
usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradcze zwią-
zane z usługami medycznymi, usługi indywidualnych kon-
sultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi infor-
macji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, 
usługi informacji medycznej, usługi informacyjne w zakresie 
opieki zdrowotnej, usługi poradnictwa medycznego, usłu-
gi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie szczepień, 
wykonywanie badań medycznych, wypożyczanie sprzętu 
medycznego, zapewnianie leczenia medycznego, analiza 
kosmetyczna, analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia 
medycznego, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia 
medycznego, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia 
ludzi, badania medyczne, badania medyczne w celach dia-
gnostycznych lub leczenia, badania poziomu cholesterolu, 
badania przesiewowe, badania w zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, chirurgia, chirurgia kosmetyczna, doradztwo doty-

czące alergii, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo 
dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo medyczne w zakre-
sie dermatologii, doradztwo w zakresie pomocy medycznej 
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel me-
dyczny, leczenie alergii, leczenie kosmetyczne grzyba pal-
ców nóg, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem 
pacjenta, prowadzenie placówek medycznych, przeprowa-
dzanie ocen i badań psychologicznych, udzielanie informacji 
zdrowotnej, usługi analiz laboratoryjnych związanych z le-
czeniem ludzi, usługi analiz medycznych związane z lecze-
niem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, usłu-
gi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, 
usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi me-
dyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne 
w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne 
w zakresie pielęgniarstwa, usługi medyczne w zakresie lecze-
nia skóry, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych 
w dziedzinie bezdechu sennego, usługi medyczne w zakre-
sie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu 
sennego, usługi medycznych badań przesiewowych w dzie-
dzinie astmy, usługi obrazowania medycznego, usługi opieki 
medycznej, usługi opieki zdrowotnej, usługi pielęgniarstwa 
pediatrycznego, wypożyczanie sprzętu medycznego i służą-
cego ochronie zdrowia.

(210) 488189 (220) 2018 07 13
(731) DMOWSKI ANDRZEJ, WARSZAWA
(540) Radość Med

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
zajęcia sportowe, szkolenia sportowe, usługi sportowe, zaję-
cia sportowe i rekreacyjne, usługi sportowe i kulturalne, infor-
macje dotyczące edukacji sportowej, usługi w zakresie edu-
kacji sportowej, usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi 
w zakresie informacji sportowej, usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy spor-
towe, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sporto-
wej, pozamiejskie ośrodki rekreacyjno - sportowe [country 
club] wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, 43 wynajem 
zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach 
wakacyjnych, zapewnianie zaplecza mieszkalnego w ramach 
opieki społecznej [tymczasowe zakwaterowanie], tymczaso-
we zakwaterowanie, zakwaterowanie tymczasowe świadczo-
ne przez rancza dla turystów, organizowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, organizowanie zakwaterowania tymczaso-
wego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja 
zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, 
udostępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwa-
terowania, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwa-
terowaniu za pośrednictwem Internetu, usługi obiektów go-
ścinnych [zakwaterowanie], usługi rezerwacji pokojów, usługi 
w zakresie wynajmu pokojów, wynajmowanie pokoi, żłobki, 
ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, 
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach 
i mieszkaniach, bary, kontraktowe usługi w zakresie żywności, 
oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności 
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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 napojów, 
serwowanie żywności i napojów dla gości, usługi barów i re-
stauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi 
restauracji hotelowych, usługi w zakresie gotowania posiłków, 
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usłu-
gi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, 44 usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej, usługi informacyjne w zakresie opieki zdro-
wotnej, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, 
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], 
usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, doradztwo 
dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad 
osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo w za-
kresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki 
i odżywiania, doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, hospicja, 
informacje dotyczące masażu, masaż, monitorowanie pa-
cjentów, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska 
(medyczna -), opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyj-
nej, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji 
fizycznej, organizowanie zakwaterowania w domach dla re-
konwalescentów, organizowanie zakwaterowania w domach 
spokojnej starości, organizowanie zakwaterowania w sanato-
riach, ośrodki zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie 
zdrowia, rehabilitacja fizyczna, sanatoria, świadczenie usług 
przez domy opieki nad starszymi 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 pielęgniarskiej pomocy domowej, usługi 
szpitalnych domów opieki.

(210) 488213 (220) 2018 07 13
(731) ESTATE FELLOWS POZNAŃ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) OC

(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, analizy i badania rynku, zarządzanie i doradztwo w dzia-
łalności gospodarczej, poszukiwania rynkowe, promocja 

sprzedaży, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla 
konsumentów, doradztwo gospodarcze dotyczące sponso-
rowania i franchisingu, 36 usługi w zakresie nieruchomości, 
usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynaj-
mu nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 
szacowanie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku 
nieruchomego, wynajmowanie obiektów mieszkalnych, 
użytkowych, handlowych i przemysłowych, wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych, pomieszczeń usługowo - przemy-
słowych, obrót nieruchomościami oraz pośrednictwo w tym 
zakresie, usługi sprzedaży powierzchni magazynowych 
i miejsc parkingowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi w za-
kresie wycen, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, 
usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, zbiórki fun-
duszy i sponsorowanie finansowe, usługi depozytów sej-
fowych, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akceso-
riów budowlanych oraz służących do rozbiórki, usługi zwią-
zane z utrzymywaniem obiektów budownictwa w ciągłej 
używalności, usługi stolarskie - naprawy, usługi montażu me-
bli, usługi w zakresie informacji budowlanej, usługi monta-
żowe, serwisowe oraz instalacyjne w zakresie budownictwa, 
mebli, maszyn budowlanych, usługi w zakresie wyposażania 
obiektów w instalacje: budowlane, kanalizacyjne, elektrycz-
ne, wentylacyjne, wodne, gazowe, co, solarne, a także w za-
kresie ich naprawy i konserwacji, usługi w zakresie sprzątania 
obiektów, doradztwo budowlane, nadzór budowlany i nad-
zór nad remontami budynków, 39 usługi wynajmowania 
magazynów, powierzchni magazynowych, miejsc parkingo-
wych oraz garażowych, usługi transportowe, pośrednictwo 
frachtowe, spedycja, magazynowanie, wypożyczanie sa-
mochodów, kontenerów magazynowych, wagonów, usługi 
załadunkowe, informacja w zakresie transportu, magazyno-
wania, spedycji, frachtu, wynajem samochodów, ciągników 
budowlanych oraz samochodów do czyszczenia, 42 usługi 
w następującym zakresie: wzornictwo przemysłowe, styli-
zacja, architektura, usługi artystów-grafików, designerów, 
projektantów, usługi związane z projektowaniem graficz-
nym - sztuka, badania techniczne oraz opracowywanie pro-
jektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe na rzecz 
osób trzecich, projektowanie budynków, dekoracji wnętrz, 
doradztwo oraz projektowanie budowlane, planowanie 
urbanistyczne, ekspertyzy z zakresu inżynierii technicznej, 
w zakresie budownictwa, wyposażenia i architektury wnętrz, 
badania w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakre-
sie zużycia energii, analizy przemysłowe i usługi badawcze, 
usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz miesz-
kalnych, biur i pomieszczeń handlowo - usługowych, usługi 
w zakresie projektowania architektonicznego i budowlane-
go, nadzór i inspekcja techniczna.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

3 487386, 487463, 487593

4 487386

5 486652, 486680, 486720, 487329, 487363, 487386, 487463, 487593, 488124

6 482790, 485187

7 488159, 488166

8 487386

9 481576, 485276, 485277, 486963, 486972, 486975, 486987, 487386, 487408

10 484657, 486720, 487386

14 487386

16 481574, 481576, 485666, 487386

18 487386, 487546

19 487461

20 482790, 487386, 487643, 487644, 488154, 488159

21 487386, 488159

22 488159

24 482790, 487386

25 486512, 487386, 487546, 487590, 488120

26 487386

29 484887, 484893, 485196, 486230, 488124

30 480699, 484893, 485196, 487394, 487397, 488080, 488081, 488124

31 484893

32 483238, 484893, 485196, 488120, 488124

33 484893, 485196, 485645, 488053, 488120, 488132

35 480699, 481576, 483238, 483633, 484852, 484893, 485187, 485343, 485666, 485833, 486811, 486822, 486929, 
486934, 486935, 486936, 486937, 487380, 487382, 487386, 487390, 487408, 487463, 487645, 487647, 488094, 
488124, 488154, 488159, 488166, 488213

36 483633, 484558, 484852, 485833, 487380, 487382, 487390, 487645, 487647, 488139, 488213

37 481576, 484558, 485187, 485833, 487643, 487644, 488094, 488139, 488213

38 481576, 486929, 486934, 488101

39 484558, 487390, 487645, 487647, 487822, 487825, 488154, 488213

40 485187, 487408

41 481576, 483633, 485342, 485343, 485727, 485778, 486712, 486929, 486934, 486935, 486936, 486937, 487380, 
487382, 487386, 487590, 488101, 488189

42 481576, 482790, 484558, 485187, 485276, 485277, 486929, 486934, 487386, 488094, 488139, 488154, 488213

43 484893, 485196, 486811, 486822, 486935, 486936, 486937, 487278, 487281, 487646, 487908, 488080, 488081, 
488189

44 484657, 485187, 487386, 488113, 488186, 488189

45 483633, 486067, 486712, 487645, 487647



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

1923 HANKA SIEMIANOWICE 480699

AI Architects 485277

AI Engine 485276

ALERGO-MED TARNÓW 488186

Animal Care Center YES WE CARE 488113

APETYT NA HANDEL 486936

B PHILADELPHIA BOULEVARD 488132

BIG InfoMonitor 487382

BIG.pl 487380

CathBook.com 483633

CENZIN 487645

CHAMPIONS AKADEMIA PIŁKARSKA 485778

CIESIÓŁKA AUTO GROUP 485833

Complete Home 487643

Complete Home 487644

CRACO-COLA 488120

DESOLUX 486680

DIETA FOOD PHARMACY 487646

epoznan.pl 486934

FREELY 487397

FUNNY CASE 487408

GARDENSHELL 487461

HAPPY BELLY 484893

HURAGAN 488166

ja APARTHOTEL 487278

JAGA HUPAŁO 487386

JOKER TAXI 487825

JOYINN 487281

kalendarz24.eu 487390

Kangurek 485666

KIELECKA FABRYKA MEBLI 488154

KREWETA TEMPURA BAR 487908

KROMSKI 488159

LENAR 487546

LF WOMEN fashion 486512

LODY MAKŁOWICZ 488081

LODY P. MAKŁOWICZ 488080

ŁączyNasPiwo 483238

MCT+ 484657

milko ACTI VEGE 488124

Mindfulness Polska Uważność zaczyna się  
tu i teraz 485342

MISTRZOWSKA ROZGRZEWKA  
Z SOKOŁOWEM 486230

modena 487590

My Sticker Pro 487463

Nutrimmun-Pro 487363

OC 488213

PAKIET PREMIUM MAX PLUS 481576

Petit Paris BOULANGERIE LUNCH CAFE VIN 485196

PION SERWIS 482790

POLIS SECURITY 486067

PROTEIN BITES 484887

PRZEPIS NA MISTRZA 486937

Q OPOQA Finance 484852

Radość Med 488189

REGAMET ORŁA MOC CYTRYNÓWKA 488053

RS ARBEITSSCHÜTZ 486963

RS 486972

RS 486975

RS 486987

seguridal 487329

SMAK KARIERY 486935

SOLEJ PIOTR SATEJA 485187

SOLESTA 486652

STOP 487593

SURVIWAŁ POMORSKI  
extermalny bieg z przeszkodami 485727

symflusal 486720

Ślubna Pracownia KONSULTANCI ŚLUBNI 486712

ŚWIDEREK 487394

T1 DEWELOPER 488139

TADAM 481574

TAXI JOKER Z NAMI NIE PRZEPŁACISZ 487822

TRZY BUKI WÓDKI SUDECKIE  
MANUFAKTURA BIELAWA EST. 2017 485645

TZ TRANS-ZIEM 484558

VOCO AN IHG HOTEL 486811

VOCO AN IHG HOTEL 486822

WTK 486929

WWW.UARCHITEKTA.PL UA UARCHITEKTA  
POMYSŁ PROJEKT REALIZACJA 488094

ZDROWIE NA SIŁOWNI 488101



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, znak towarowy  
(w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku), klasy towarowe.

1416873 WOOFF
CFE: 03.06.03 18, 20, 21, 22, 24, 27

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

WYKAZ  KLASOWY  WYZNACZONYCH  DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.   
NA  TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ   

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

18  1416873 

20  1416873 

21  1416873 

22  1416873 

24  1416873 

27  1416873



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.

491501 RITZ (2018 07 04) 14
517228 PAV D’AFFINOIS (2018 07 19) 29
977914 FIRSTMED (2018 06 19)

CFE: 24.11.18, 24.13.25, 26.11.08, 27.05.01 5, 44
1363291 CYSTOHYAL (2018 06 18)

CFE: 28.05.00 5, 10
1398459 ULTRAGLICAN (2018 07 26) 3
1416427 Lupita (2018 06 15, 2017 12 15) 31
1416439 PSN PROSLOGAN (2018 02 13)

CFE: 27.05.01 9
1416481 LEDGER (2018 04 27, 2017 11 10) 9
1416539 INFINIT FITNESS (2018 03 19)

CFE: 24.17.08, 27.05.07, 29.01.12 28, 41
1416596 Antichi Profumi (2017 11 27)

CFE: 27.05.01 3, 21
1416597 GO&GROW (2018 04 05)

CFE: 24.17.25, 27.01.16, 29.01.12 12
1416620 Louis Fernandet (2018 01 09, 

2017 07 10)
32, 33, 35

1416626 TUMANOVKA (2018 04 23)
CFE: 28.05.00 32, 33

1416736 BRIDGE TV (2018 01 31)
CFE: 26.04.05, 27.05.17, 29.01.12 38

1416754 TF (2018 06 15)
CFE: 26.01.02, 27.05.22, 29.01.12 3, 16, 21, 

35, 44
1416848 SILENT PILER (2018 04 27) 7
1416910 lety (2018 02 06, 2017 12 29)

CFE: 27.05.01 35, 36
1416998 sia (2017 09 11, 2017 08 03)

CFE: 26.11.03, 29.01.01 9, 35, 36, 38, 42
1417024 STARREEL (2018 06 07)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 14
1417166 2018 05 18)

CFE: 28.03.00 9

1417173 CM (2018 03 20, 2017 11 10)
CFE: 26.03.03, 26.15.07, 27.05.01, 
29.01.13

3, 8, 10, 35, 
41, 44

1417174 2018 05 18)
CFE: 28.03.00 3

1417222 2018 05 18)
CFE: 28.03.00 3

1417255 CYBERTRAP (2018 03 28, 2017 12 18)
CFE: 02.09.04, 26.13.25, 27.05.10, 
29.01.04

9, 35, 
42

1417301 MILUFEB (2018 01 04, 2017 11 28) 5
1417319 2018 04 13, 2017 10 20)

CFE: 03.07.07, 26.01.01, 26.04.06, 28.05.00, 
29.01.13

32

1417324 2018 06 06)
CFE: 26.11.09, 26.13.25, 28.03.00 9

1417328 2018 05 22)
CFE: 28.03.00 43

1417333 ROSAZIMIB (2018 05 16, 2017 11 20) 5
1417361 2017 12 27)

CFE: 26.05.03 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

1417365 BUCHERER 1888 (2018 06 01, 
2017 12 24)

14, 35, 42

1417397 2018 02 06, 2017 12 29)
CFE: 24.05.01, 26.01.03, 29.01.12 35, 36

1417420 iD3 (2018 06 12, 2017 12 22)
CFE: 27.05.17, 27.07.11 6, 7, 9, 19, 20

1417424 FEUILLES D’OR (2018 04 26, 
2017 11 14)

3, 4

1417426 iD2 (2018 06 12, 2017 12 22)
CFE: 27.05.17, 27.07.11 6, 7, 9, 19, 20

1417433 L’AIR DU JARDIN (2018 04 26, 
2017 11 14)

3, 4



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

3  1398459, 1416596, 1416754, 1417173, 1417174, 1417222, 1417361,
 1417424, 1417433 

4  1417361, 1417424, 1417433 

5  977914, 1363291, 1417301, 1417333, 1417361 

6  1417361, 1417420, 1417426 

7  1416848, 1417361, 1417420, 1417426 

8  1417173, 1417361 

9  1416439, 1416481, 1416998, 1417166, 1417255, 1417324, 1417361,
 1417420, 1417426 

10  1363291, 1417173 

11  1417361 

12  1416597, 1417361 

13  1417361 

14  491501, 1417024, 1417361, 1417365 

16  1416754, 1417361 

17  1417361 

18  1417361 

19  1417361, 1417420, 1417426 

20  1417361, 1417420, 1417426 

21  1416596, 1416754, 1417361 

22  1417361 

23  1417361 

24  1417361 

25  1417361 

26  1417361 

27  1417361 

28  1416539, 1417361 

29  517228, 1417361 

30  1417361 

31  1416427, 1417361 

32  1416620, 1416626, 1417319, 1417361 

33  1416620, 1416626, 1417361 

34  1417361 

35  1416620, 1416754, 1416910, 1416998, 1417173, 1417255, 1417365,
 1417397 

36  1416910, 1416998, 1417397 

38  1416736, 1416998 



1 2

34 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT35/2018

41  1416539, 1417173 

42  1416998, 1417255, 1417365 

43  1417328 

44  977914, 1416754, 1417173



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.

483215 COLUMB TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
2018 07 23 35

478813 Merck KGaA
2018 07 30 3, 5

483794 Sopro Bauchemie GmbH
2018 07 30 6, 19, 35

481432 KONARSKI ARKADIUSZ
2018 07 30 8, 13, 25, 41

479598 SYNERGIE
2018 08 07 35

475021 Sky International AG
2018 08 07 9, 42

475023 Sky International AG

2018 08 07 9, 42

483138 GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA  
KOMANDYTOWO AKCYJNA
2018 08 07 29, 30, 32, 33, 35, 39, 

41, 42, 43
482428 KORPAL AGATA; KORPAL JACEK

2018 08 03 25

484060 CROSSFIT INC.

2018 08 09 41
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