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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 1 października 2018 r. Nr ZT40

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) 474062 (220) 2015 08 25
(731) Mediabox Broadcasting International Ltd., Londyn, GB
(540) FASHIONBOX
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi związane 
z transmisją programów radiowych i telewizyjnych, cy-
frowe transmisje programów audio i video, w tym drogą 
radiową, telewizyjną, satelitarną, kablową, przez ethernet 
i media elektroniczne, elektroniczne połączenia teleko-
munikacyjne, zapewnianie dostępu do sieci telekomuni-
kacyjnych, usługi świadczone przez dostawców Internetu, 
usługi komunikacji za pomocą terminali komputerowych, 
interaktywne usługi telekomunikacyjne przez Internet, sieć 
kablową lub inne formy transferu danych, nadawanie tele-
wizji kablowej, wypożyczanie aparatury telekomunikacyj-
nej, usługi sieci telekomunikacyjnych w zakresie telegazety, 
doradztwo i usługi informacyjne w zakresie wymienionych 
usług, wszystkie wyżej wymienione usługi, także świad-
czone drogą elektroniczną, w tym przez radio, telewizję, 
teletekst i Internet, żadna z wyżej wymienionych usług 
w ramach muzycznych kanałów telewizyjnych, 41 rozryw-
ka, montaż, produkcja, reżyseria i emisja programów ra-
diowych i telewizyjnych, filmów i wideo, opracowywanie, 
produkcja i reżyseria programów audiowizualnych, usługi 
produkcji filmów, organizacja i obsługa imprez i wydarzeń 
edukacyjnych, kulturalnych, muzycznych i sportowych, 
w tym seminariów, prezentowanie programów muzycz-
nych i rozrywkowych, m.in. drogą radiową, telewizyjną, sa-
telitarną, kablową, ethernet i elektroniczną, publikowanie, 
wydawanie, wypożyczanie i rozpowszechnianie książek, 
gazet, czasopism i innych periodyków w formie drukowa-
nej, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych 
za pomocą sieci komputerowych i światowych sieci komu-
nikacyjnych, gry on-line, doradztwo i usługi informacyjne 
w zakresie wymienionych usług, wszystkie wyżej wymie-
nione usługi, także świadczone drogą elektroniczną, w tym 
przez połączenia radiowe, telewizyjne, teletekst i Internet, 
żadna z wyżej wymienionych usług w ramach muzycznych 
kanałów telewizyjnych.

(210) 475186 (220) 2017 08 09
(731) OLEBA DARIUSZ, Warszawa
(540) ST SALLOYTECH

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.02, 26.03.03, 26.03.04, 26.03.18, 
26.03.23

(510), (511) 40 chromowanie, cynowanie, frezowanie, infor-
macje o obróbce materiałów, obróbka metali, szlifowanie, 
lutowanie, niklowanie, powlekanie galwaniczne, powlekanie 
metalu, piaskowanie.

(210) 475616 (220) 2009 08 24
 (310) 302009011763.2 (320) 2009 02 27 (330) DE
(731) Tesch Martin, Langenlonsheim, DE
(540) UNPLUGGED
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
zwłaszcza wina.

(210) 477351 (220) 2017 10 06
(731) WĘGROWICZ-ŁASTOWIECKA ALEKSANDRA, Mysiadło
(540) MODEL LEADER
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń 
i warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji, or-
ganizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, usługi trenera 
osobistego, usługi trenersji i coachingowe, usługi szkół [edu-
kacja], zawodowe (poradnictwo) porady w zakresie edukacji 
lub kształcenia, usługi szkół.

(210) 477576 (220) 2017 10 11
(731) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Grupa Ubezpieczeniowa Europa
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, 
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
administrowanie ubezpieczeniami, usługi kredytowe, po-
średnictwo kredytowe, usługi leasingowe, pośrednictwo le-
asingowe, windykacja należności, handel wierzytelnościami, 
pośrednictwo w handlu wierzytelnościami, kupno i sprzedaż 
walut, usługi bankowe, doradztwo finansowe, doradztwo 
ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie długów, zarządza-
nie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach nierucho-
mości, usługi maklerskie, wycena nieruchomości, obrót pa-
pierami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie papierami 
wartościowymi, faktoring, emisja czeków, kart debetowych 
i kredytowych, emisja papierów wartościowych, emisja we-
ksli, obsługa funduszy powierniczych, badania finansowe, 
badania zdolności kredytowej, reasekuracja, szacunki dla ce-
lów finansowych i ubezpieczeniowych, usługi gwarancyjne, 
45 usługi prawne, wywiad gospodarczy, badania i analizy 
prawne, mediacje, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania 
sporów, usługi detektywistyczne.
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(210) 477579 (220) 2017 10 11
(731) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) TU Europa
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, 
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
administrowanie ubezpieczeniami, usługi kredytowe, po-
średnictwo kredytowe, usługi leasingowe, pośrednictwo le-
asingowe, windykacja należności, handel wierzytelnościami, 
pośrednictwo w handlu wierzytelnościami, kupno i sprzedaż 
walut, usługi bankowe, doradztwo finansowe, doradztwo 
ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie długów, zarządza-
nie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach nierucho-
mości, usługi maklerskie, wycena nieruchomości, obrót pa-
pierami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie papierami 
wartościowymi, faktoring, emisja czeków, kart debetowych 
i kredytowych, emisja papierów wartościowych, emisja we-
ksli, obsługa funduszy powierniczych, badania finansowe, 
badania zdolności kredytowej, reasekuracja, szacunki dla ce-
lów finansowych i ubezpieczeniowych, usługi gwarancyjne, 
45 usługi prawne, wywiad gospodarczy, badania i analizy 
prawne, mediacje, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania 
sporów, usługi detektywistyczne.

(210) 477581 (220) 2017 10 11
(731) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Grupa Europa
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, 
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
administrowanie ubezpieczeniami, usługi kredytowe, po-
średnictwo kredytowe, usługi leasingowe, pośrednictwo le-
asingowe, windykacja należności, handel wierzytelnościami, 
pośrednictwo w handlu wierzytelnościami, kupno i sprzedaż 
walut, usługi bankowe, doradztwo finansowe, doradztwo 
ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie długów, zarządza-
nie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach nierucho-
mości, usługi maklerskie, wycena nieruchomości, obrót pa-
pierami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie papierami 
wartościowymi, faktoring, emisja czeków, kart debetowych 
i kredytowych, emisja papierów wartościowych, emisja we-
ksli, obsługa funduszy powierniczych, badania finansowe, 
badania zdolności kredytowej, reasekuracja, szacunki dla ce-
lów finansowych i ubezpieczeniowych, usługi gwarancyjne, 
45 usługi prawne, wywiad gospodarczy, badania i analizy 
prawne, mediacje, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania 
sporów, usługi detektywistyczne.

(210) 477585 (220) 2017 10 11
(731) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Europa Ubezpieczenia
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, 
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
administrowanie ubezpieczeniami, usługi kredytowe, po-
średnictwo kredytowe, usługi leasingowe, pośrednictwo le-
asingowe, windykacja należności, handel wierzytelnościami, 
pośrednictwo w handlu wierzytelnościami, kupno i sprzedaż 
walut, usługi bankowe, doradztwo finansowe, doradztwo 
ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie długów, zarządza-
nie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach nierucho-
mości, usługi maklerskie, wycena nieruchomości, obrót pa-
pierami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie papierami 
wartościowymi, faktoring, emisja czeków, kart debetowych 
i kredytowych, emisja papierów wartościowych, emisja we-

ksli, obsługa funduszy powierniczych, badania finansowe, 
badania zdolności kredytowej, reasekuracja, szacunki dla ce-
lów finansowych i ubezpieczeniowych, usługi gwarancyjne, 
45 usługi prawne, wywiad gospodarczy, badania i analizy 
prawne, mediacje, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania 
sporów, usługi detektywistyczne.

(210) 477586 (220) 2017 10 11
(731) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Towarzystwo Ubezpieczeń Europa
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, 
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
administrowanie ubezpieczeniami, usługi kredytowe, po-
średnictwo kredytowe, usługi leasingowe, pośrednictwo le-
asingowe, windykacja należności, handel wierzytelnościami, 
pośrednictwo w handlu wierzytelnościami, kupno i sprzedaż 
walut, usługi bankowe, doradztwo finansowe, doradztwo 
ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie długów, zarządza-
nie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach nierucho-
mości, usługi maklerskie, wycena nieruchomości, obrót pa-
pierami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie papierami 
wartościowymi, faktoring, emisja czeków, kart debetowych 
i kredytowych, emisja papierów wartościowych, emisja we-
ksli, obsługa funduszy powierniczych, badania finansowe, 
badania zdolności kredytowej, reasekuracja, szacunki dla ce-
lów finansowych i ubezpieczeniowych, usługi gwarancyjne, 
45 usługi prawne, wywiad gospodarczy, badania i analizy 
prawne, mediacje, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania 
sporów, usługi detektywistyczne.

(210) 477590 (220) 2017 10 11
(731) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) TUnŻ Europa
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, 
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
administrowanie ubezpieczeniami, usługi kredytowe, po-
średnictwo kredytowe, usługi leasingowe, pośrednictwo le-
asingowe, windykacja należności, handel wierzytelnościami, 
pośrednictwo w handlu wierzytelnościami, kupno i sprzedaż 
walut, usługi bankowe, doradztwo finansowe, doradztwo 
ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie długów, zarządza-
nie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach nierucho-
mości, usługi maklerskie, wycena nieruchomości, obrót pa-
pierami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie papierami 
wartościowymi, faktoring, emisja czeków, kart debetowych 
i kredytowych, emisja papierów wartościowych, emisja we-
ksli, obsługa funduszy powierniczych, badania finansowe, 
badania zdolności kredytowej, reasekuracja, szacunki dla ce-
lów finansowych i ubezpieczeniowych, usługi gwarancyjne, 
45 usługi prawne, wywiad gospodarczy, badania i analizy 
prawne, mediacje, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania 
sporów, usługi detektywistyczne.

(210) 477592 (220) 2017 10 11
(731) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, 
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
administrowanie ubezpieczeniami, usługi kredytowe, po-
średnictwo kredytowe, usługi leasingowe, pośrednictwo le-
asingowe, windykacja należności, handel wierzytelnościami, 
pośrednictwo w handlu wierzytelnościami, kupno i sprzedaż 
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walut, usługi bankowe, doradztwo finansowe, doradztwo 
ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie długów, zarządza-
nie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach nierucho-
mości, usługi maklerskie, wycena nieruchomości, obrót pa-
pierami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie papierami 
wartościowymi, faktoring, emisja czeków, kart debetowych 
i kredytowych, emisja papierów wartościowych, emisja we-
ksli, obsługa funduszy powierniczych, badania finansowe, 
badania zdolności kredytowej, reasekuracja, szacunki dla ce-
lów finansowych i ubezpieczeniowych, usługi gwarancyjne, 
45 usługi prawne, wywiad gospodarczy, badania i analizy 
prawne, mediacje, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania 
sporów, usługi detektywistyczne.

(210) 477673 (220) 2017 10 13
(731) MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH 

COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa

(540) MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH 
COPERNICUS PRZEDSTAWIA CRAFT DISTILLERY 
KSIĘŻYCÓWKA z Kujaw WYKONANA METODAMI 
RZEMIEŚLNICZYMI C

(531) 06.03.01, 26.04.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódka.

(210) 477733 (220) 2017 10 16
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

POLMOZBYT TORUŃ HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, 
Toruń

(540) POLMOZBYT TORUŃ HOLDING
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akce-
soriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie części samochodowych, 36 pośred-
nictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi finan-
sowe związane z handlem samochodowym, 37 instalacja 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją samochodów, konserwacja i naprawa opon, naprawa, 
konserwacja i tankowanie pojazdów, usługi wymiany szyb 
samochodowych, 39 wypożyczanie środków transportu, 
40 montaż na zamówienie nadwozi i podwozi samochodów 
na rzecz osób trzecich, 42 przegląd samochodów.

(210) 477788 (220) 2017 10 17
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) PROTEIN BAR ACTIVE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby gar-
mażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, szynka, 
kiełbasa, kabanosy.

(210) 478251 (220) 2017 10 26
(731) GIBAS ANITA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 

EURO-TECH, Mysłowice
(540) SPEEDBALL
(510), (511) 24 tkaniny, sukna na stoły bilardowe, 28 kule bi-
lardowe, bile ponumerowane do gry w bilard, bandy stołów 
bilardowych, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane 
monetami lub żetonami, końcówki do kijów bilardowych, 
kije bilardowe, futerały na kije bilardowe, kreda do kijów 
bilardowych, uchwyty do kredy bilardowej, trójkąty bilar-
dowe, stojaki na kije bilardowe, pokrowce na kije bilardowe, 
podpórki pod kije bilardowe, uchwyty do kredy bilardowej, 
sprzęt do gry w bilarda, siatki do łuz w stole bilardowym, 
podstawki pod kile bilardowe, przedłużenia do kilów bilar-
dowych, stoły do piłkarzyków, zaciski na kije bilardowe.

(210) 478859 (220) 2017 11 13
(731) MOSKALIK PAULINA, Bielsko-Biała
(540) Polish Spiritual Coach
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, promocja i reklama, organizowanie 
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi, interneto-
wymi, usługi reklamowe, usługi reklamy za pośrednictwem 
środków masowego przekazu: Internet, radio, telewizja, dys-
trybucja materiałów reklamowych, doradztwo dotyczące 
organizacji działalności gospodarczej, 41 nauczanie, kształ-
cenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, kursów, szkoleń, warsztatów oraz kon-
ferencji tematycznych, poradnictwo, doradztwo zawodowe, 
coaching, edukacja, nauczanie, organizowanie i prowadze-
nie pracowni specjalistycznych, poradnictwo zawodowe, 
usługi prowadzenia edukacyjnych treningów praktycznych, 
produkcja filmów, w tym filmów na YouTube, telewizja inter-
netowa, obrazy cyfrowe, obsługa publikacji elektronicznych 
on-line (nieprzesyłalnych), działalność twórcza związana 
z kulturą i rozrywką, usługi wydawnicze, publikacja elektro-
niczna on-Iine książek i periodyków, publikowanie książek, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.

(210) 478960 (220) 2017 11 14
(731) BORKOWSKA-OLSZEWSKA MARTA MAGDALENA, 

Warszawa
(540) TALENT CHASE
(510), (511) 35 usługi doradztwa biznesowego, usługi con-
sultingu biznesowego, usługi doradztwa w zakresie zarządza-
nia, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
usługi rejestrowania i prowadzenia rejestru pracodawców 
oraz pracowników, pośrednictwo pracy, doradztwo perso-
nalne, rekrutacja personelu, dobór personelu za pomocą 
metod psychotechnicznych, usługi w zakresie doradztwa 
zarządzania personelem, wynajmowanie pracowników, 
wynajmowanie pracowników do wykonywania pracy tym-
czasowej, usługi agencji public relations, usługi w zakresie 
kreowania wizerunku towaru, usługi i firmy, usługi marketin-
gowe, usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i tele-
wizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, 
reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej 
i detalicznej usług reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych, agencje 
informacji handlowej, oferowanie w mediach produktów 
dla handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, 
audyt, badania marketingowe, badania rynku, badania opi-
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nii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie doku-
mentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie 
i sortowanie danych w bazach danych, obróbka tekstów 
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro-
wanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi 
edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tek-
stów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie 
usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów 
reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych i reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu trans-
akcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie 
i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, 
wynajmowanie nośników reklamowych, wyszukiwanie infor-
macji o plikach komputerowych dla osób trzecich, 41 usługi 
edukacyjne, coaching i mentoring, usługi w zakresie prowa-
dzenia działalności szkoleniowej, kursy językowe, szkolenia 
językowe, szkoły językowe, doskonalenie zawodowe, usługi 
związane z organizowaniem wypoczynku, organizowanie 
i obsługa imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów 
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, usługi organizo-
wania spotkań towarzyskich związanych z tematyką szkoleń, 
organizowanie i prowadzenie przyjęć, zjazdów, konferencji, 
kongresów i sympozjów, usługi publikowania elektronicz-
nego on-line książek, podręczników i skryptów, usługi pu-
blikowania książek, podręczników i skryptów, publikowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji, pisanie tekstów eduka-
cyjnych, innych niż reklamowych, produkcja filmów eduka-
cyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
wypożyczanie edukacyjnych nagrań dźwiękowych, spraw-
dziany edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line, wypożyczanie książek, skryptów i podręczników, fo-
toreportaże, organizowanie imprez plenerowych, tłumacze-
nia, tłumaczenie tekstów, usługi tłumaczy.

(210) 479042 (220) 2017 11 16
(731) LABORATOIRES THEA, Clermont-Ferrand, FR
(540) THEA POLSKA
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne do oczyszczania i pie-
lęgnacji oczu i powiek, w szczególności żele, kremy, chus-
teczki i płyny do celów kosmetycznych do oczyszczania 
i pielęgnacji oczu i powiek, olejki eteryczne, 5 preparaty 
farmaceutyczne, preparaty oftalmologiczne, leki dla ludzi, 
preparaty higieniczne do celów medycznych, substancje 
dietetyczne przystosowane do użytku medycznego, diete-
tyczne substancje wzbogacone witaminami, odżywcze su-
plementy diety do użytku medycznego, środki dezynfekcyj-
ne do celów medycznych lub higienicznych (za wyjątkiem 
mydeł), płyny do przemywania oczu, pomady oftalmolo-
giczne, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, płyny, 
kremy i żele do celów farmaceutycznych, antyseptyki, środki 
przeciwbólowe, środki uspokajające, antybiotyki, środki wy-
ciszające, preparaty witaminowe, 10 aparatura i instrumenty 
chirurgiczne i medyczne, protezy kończyn i sztuczne gałki 
oczne, materiały do zszywania, fiolki do użytku medyczne-
go, strzykawki do celów chirurgicznych, 35 organizowanie 
wystaw i targów w celach handlowych i/lub reklamowych, 
reklama, kolportaż próbek, usługi przeglądu prasy, promocja 
sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi handlu detaliczne-
go produktów kosmetycznych do oczyszczania i pielęgna-
cji oczu i powiek, w szczególności żeli, kremów, chusteczek 
i płynów do celów kosmetycznych do oczyszczania i pielę-
gnacji oczu i powiek, olejków eterycznych, preparatów far-

maceutycznych, preparatów oftalmologicznych, leków dla 
ludzi, preparatów higienicznych do celów medycznych, sub-
stancji dietetycznych przystosowanych do użytku medycz-
nego, dietetycznych substancji wzbogaconych witaminami, 
odżywczych suplementów diety do użytku medycznego, 
środków dezynfekcyjnych do celów medycznych lub higie-
nicznych (za wyjątkiem mydeł), płynów do przemywania 
oczu, pomad oftalmologicznych, preparatów czyszczących 
do szkieł kontaktowych, płynów, kremów i żeli do celów far-
maceutycznych, antyseptyków, środków przeciwbólowych, 
środków uspokajających, antybiotyków, środków wyciszają-
cych, preparatów witaminowych, aparatury i instrumentów 
chirurgicznych i medycznych, protez kończyn i sztucznych 
gałek ocznych, materiałów do zszywania, fiolek do użytku 
medycznego, strzykawek do celów chirurgicznych, usługi 
sprzedaży hurtowej produktów kosmetycznych do oczysz-
czania i pielęgnacji oczu i powiek, w szczególności żeli, 
kremów, chusteczek i płynów do celów kosmetycznych 
do oczyszczania i pielęgnacji oczu i powiek, olejków ete-
rycznych, preparatów farmaceutycznych, preparatów oftal-
mologicznych, leków dla ludzi, preparatów higienicznych 
do celów medycznych, substancji dietetycznych przysto-
sowanych do użytku medycznego, dietetycznych substan-
cji wzbogaconych witaminami, odżywczych suplementów 
diety do użytku medycznego, środków dezynfekcyjnych 
do celów medycznych lub higienicznych (za wyjątkiem 
mydeł), płynów do przemywania oczu, pomad oftalmolo-
gicznych, preparatów czyszczących do szkieł kontaktowych, 
płynów, kremów i żeli do celów farmaceutycznych, anty-
septyków, środków przeciwbólowych, środków uspokaja-
jących, antybiotyków, środków wyciszających, preparatów 
witaminowych, aparatury i instrumentów chirurgicznych 
i medycznych, protez kończyn i sztucznych gałek ocznych, 
materiałów do zszywania, fiolek do użytku medycznego, 
strzykawek do celów chirurgicznych, rozpowszechnianie 
reklam, 41 nauczanie, publikowanie książek, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, seminariów, kolokwiów, konwen-
cji, sympozjów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych.

(210) 479231 (220) 2017 11 21
(731) OT PORT WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) OT PORT WROCŁAW OT Logistics Group

(531) 26.04.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 przeładunek towarów w portach śródlądo-
wych, przeładunek towarów w portach morskich, przeładu-
nek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 
magazynowanie i przechowywanie towarów.

(210) 479270 (220) 2017 11 21
(731) URBAŃSKI TOMASZ CONIVEO, Warszawa
(540) certico
(510), (511) 1 kleje, zaprawy klejowe, środki chemiczne 
do celów przemysłowych, spoiwa do betonu, środki do na-
powietrzania betonu, środki do konserwacji betonu, cemen-
tu, ceramiki, metalu, cegieł, murów, preparaty chemiczne 
do matowienia i wytwarzania emalii, spoiwa i środki do kon-
serwacji budynków, preparaty gruntujące, silikony, spoiwa 
stabilizacyjne, spoiwa hydrauliczne, spoiwa powietrzne, ma-
teriały utwardzające, materiały osuszające, preparaty prze-
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ciwwilgociowe i przeciwgrzybiczne stosowane w murar-
stwie, preparaty impregnujące spoiwa, grunt, podkład pod 
tynk, 2 środki impregnujące i konserwujące, preparaty do od-
tłuszczania, bejce, impregnaty, farby, lakiery pokosty, środki 
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, 
emalie, żywice naturalne, zaprawy farbiarskie, podkłady, 
szpachlówki, farby do gruntowania, grunt i impregnaty, kolo-
ranty, rozcieńczalniki, powłoki gruntowe, podkład gruntują-
cy-grunt podtynkowy, grunt do podłoży betonowych, grunt 
do podłoży gipsowych, środki zabezpieczające przed rdzą 
i niszczeniem drewna, murów oraz inne materiały w formie 
preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpyla-
nych (w tym w aerozolu) oraz rozcieńczalniki do powyższych 
związków i preparatów, środki zabezpieczające i izolujące 
przed wodą i wilgocią, preparaty zabezpieczające do metali, 
3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
odplamiania, 17 lakiery i farby izolacyjne, materiały, pianki 
i tkaniny izolacyjne, zaprawy i oleje izolacyjne, metalowe fo-
lie izolacyjne, 19 materiały budowlane niemetalowe, cement, 
beton, gips, gips tynkarski, zaprawy budowlane, zaprawa 
murarska, zaprawa tynkarska, zaprawa wyrównująca, zapra-
wa posadzkowa, spoiwa murarskie, tynk, grunt akrylowy pod 
tynk, tynk mineralny, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, gładź, 
gips, biała gładź gipsowa, podkład gruntujący, silikaty, masy 
uszczelniające.

(210) 482831 (220) 2018 02 27
(731) MUSKALSKI PAWEŁ, Częstochowa
(540) bitzłoty
(510), (511) 9 waluta kryptograficzna, 36 usługi w zakresie 
wirtualnej waluty, wymiana wirtualnej waluty, usługi prze-
lewu wirtualnej waluty, usługi finansowe, usługi bankowe, 
usługi walutowe, usługi finansowe związane z walutami 
wirtualnymi, walutami cyfrowymi i kryptowalutami, orga-
nizowanie finansowania projektów w zakresie emisji walut 
wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut.

(210) 483394 (220) 2018 03 12
(731) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI, PAWEŁ 

ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno
(540) PRODUKT POLSKI

(531) 26.13.25, 25.05.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie suro-
wym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy 
do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty 
do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne 
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje 
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, produkty chemiczne 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy do-
glebowe i dolistne, stymulatory wzrostu roślin, chemikalia 
do stosowania w pestycydach, chemikalia do użytku w lecze-
niu szkód ekologicznych u roślin, dodatki chemiczne do fun-
gicydów, produkty chemiczne stosowane w leczeniu chorób 
roślin, dodatki glebowe, fosforany [nawozy], materiały popra-
wiające kondycję gleby, naturalne i syntetyczne czynniki 
wspomagające wzrost roślin, podłoża hodowlane, odżywki 
dla roślin, preparaty do wzmacniania roślin, preparaty do re-
gulacji wzrostu roślin, preparaty do nawożenia gleby, prepa-

raty bakteryjne do celów rolniczych, środki chemiczne 
do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, 
środki przeciwpasożytnicze], produkty chemiczne do hamo-
wania rozwoju chwastów, produkty chemiczne do podtrzy-
mywania świeżości kwiatów ciętych, produkty chemiczne 
stosowane w leczeniu chorób roślin, produkty mineralne 
do użytku w hodowli roślin, środki zabezpieczające dla roślin, 
środki zwiększające plony upraw, zaprawy do nasion, che-
miczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, ogrod-
nictwie i leśnictwie, substancje, materiały i preparaty che-
miczne oraz surowce naturalne, środki filtracyjne chemiczne 
i niechemiczne zawarte w tej klasie, żywice syntetyczne i nie-
przetworzone, mikroorganizmy do degradacji toksyn [inne 
niż do celów medycznych], mieszanki substancji chemicz-
nych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy 
rolnicze, organiczne proszki i preparaty do ulepszania gleby, 
organohalogenosilany, pierwiastki śladowe do upraw, podło-
ża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], podłoża hodowlane, 
pokrycia humusowe, polimery do użytku w produkcji rolni-
czych środków chemicznych, powłoki do nasion [nawóz], po-
żywki do liści, preparaty bakteryjne do użytku w leśnictwie, 
preparaty bakteryjne do użytku w ogrodnictwie, preparaty 
chemiczne do użyźniania gleby, preparaty do wzmacniania 
roślin, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, preparaty 
odżywcze dla roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin, 
preparowane gleby, produkty chemiczne do hamowania roz-
woju chwastów, produkty chemiczne do podtrzymywania 
świeżości kwiatów ciętych, produkty chemiczne stosowane 
w leczeniu chorób roślin, produkty mineralne do użytku 
w hodowli roślin, roztwory azotanu wapnia do stosowania 
przy zanieczyszczeniu gleby, składniki odżywcze do kwiatów, 
środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, 
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 
środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnic-
twa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów 
oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne 
do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, 
środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne do stosowa-
nia w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, 
preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, 
środki przeciw pasożytom], środki chemiczne do zapobiega-
nia chorobom winorośli, środki chemiczne do zaprawiania 
nasion, środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku 
w rolnictwie, środki chemiczne powierzchniowo czynne 
do użytku w ogrodnictwie, środki chemiczne powierzchnio-
wo czynne do użytku w leśnictwie, środki chemiczne prze-
ciwpylne do użytku na ziarnie, środki chemiczne stosowane 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki do konserwacji 
kwiatów, środki do nawożenia ogrodu [nawozy], środki 
do ochrony nasion, stymulatory wzrostu [inne niż do użytku 
medycznego lub weterynaryjnych], środki do wypełniania 
ubytków w drzewach [leśnictwo], środki ochrony roślin prze-
ciw patogenom, dodatki chemiczne do środków owadobój-
czych, środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, 
środki stymulujące wzrost [inne niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych], substancje do pobudzania wzrostu ro-
ślin, substancje do regulacji wzrostu roślin, substancje 
do uprawy bezglebowej [rolnictwo], substancje do użytku 
ogrodniczego wyprodukowane przy pomocy inżynierii ge-
netycznej, substraty dla roślin, substytuty gleby, ziarno sło-
downicze [nawóz], tworzywa sztuczne w postaci proszków, 
płynów lub past, szczepionki mikrobiologiczne, inne niż 
do użytku medycznego, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapo-
biegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zapra-
wy farbiarskie, żywice naturalne, barwniki, koloranty, pigmen-
ty i tusze, powłoki, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, 
barwników i tuszów, preparaty do konserwacji i zabezpiecza-
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nia, antystatyczne powłoki, barwniki do żywności i napojów, 
koloranty, pigmenty, preparaty barwiące, środki tonujące 
do barwników, substancje barwiące, tonery, substancje 
do tworzenia koloru, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek 
i fotokopiarek, wkłady atramentowe, pełne, do drukarek, 
utrwalacze do barwników, tusze w kartridżach, 3 środki wy-
bielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, 
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny 
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, środki toaletowe, środki ścierne i polerskie, 
aromaty, aromaty do żywności w postaci olejków eterycz-
nych, esencje i olejki eteryczne, kadzidła zapachowe oczysz-
czające [kunko], naturalne olejki eteryczne, roślinne olejki ete-
ryczne, preparaty aromaterapeutyczne, polepszacze smaku 
do żywności [olejki eteryczne], olejki eteryczne do użytku 
w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne do użytku 
w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku 
przemysłowego, olejki eteryczne, kosmetyki dla zwierząt, 
szampony dla zwierząt domowych, środki zapachowe do ce-
lów domowych, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako deter-
gent, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, czysz-
czące rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, 
detergenty, detergenty bakteriobójcze, kreda czyszcząca, 
krochmal do czyszczenia, środki do usuwania lakierów, mie-
szanki czyszczące do usuwania plam, odplamiacz, oleje 
czyszczące, ług sodowy, preparaty czyszczące do czyszcze-
nia rur kanalizacyjnych, preparaty do odnawiania i polerowa-
nia, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w proce-
sach produkcyjnych, preparaty do udrażniania rur, preparaty 
do usuwania pleśni, preparaty do usuwania tłuszczu, prepara-
ty do wybielania, preparaty myjące, preparaty odtłuszczające 
do silników, rozpuszczalniki alkoholowe będące preparatami 
czyszczącymi, środki do mycia owoców i warzyw, środki 
do czyszczenia liści roślin, środki czyszczące, żrące środki 
czyszczące, środki do usuwania kamienia, elastyczne materia-
ły ścierne, rękawice ścierne, przemysłowe środki ścierne inne 
niż do prania lub pielęgnacji tkanin, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki 
do makijażu, mydła do użytku osobistego i żele preparaty 
do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do pielę-
gnacji skóry preparaty do włosów, barwniki kosmetyczne, 
chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycz-
nych, henna do celów kosmetycznych, kosmetyki do pielę-
gnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki 
w formie sproszkowanej [pudry], płyny pielęgnacyjne, prepa-
raty myjące do użytku osobistego, preparaty kosmetyczne 
powstrzymujące odrastanie owłosienia, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty koloryzujące 
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji urody, środki do czyszczenia rąk. serum do celów ko-
smetycznych, pumeksy do użytku osobistego, produkty 
do mycia rąk, środki do higieny jamy ustnej, środki perfume-
ryjne i zapachowe, bawełniane płatki kosmetyczne, kleje 
do celów kosmetycznych, kosmetyki, lakier do celów ko-
smetycznych, maści do celów kosmetycznych, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
toaletowe, olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków 
kosmetycznych, zestawy kosmetyków, pumeks, preparaty 
ścierne do ciała, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, 
środki perfumeryjne, produkty toaletowe, środki czystości, 
4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, mieszaniny pochłania-
jące kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyna) 
i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, mie-
szaniny na bazie ropy naftowej służące do ograniczania zapy-

lenia, mieszaniny pochłaniające pyl na bazie ropy naftowej, 
mieszanki do wiązania pyłu do zamiatania, mieszanki do zra-
szania pyłu, preparaty pochłaniające pył, środki do usuwania 
pyłu, środki ograniczające zapylenie, energia elektryczna, do-
datki niechemiczne do paliwa, alkohol [paliwo], benzyna 
do celów przemysłowych, benzyna, brykiety, denaturat, 
drewno opałowe, gaz płynny, gaz skroplony, materiały palne, 
mieszanki paliw, nafta, paliwa (łącznie z paliwem silnikowym), 
podpałki, produkty palne, spirytus skażony do paliw [alkohol 
etylowy skażony do paliw], wosk pszczeli, paliwa i materiały 
oświetleniowe, mieszaniny pochłaniające kurz, smary, prze-
mysłowe tłuszcze, woski i płyny, lanolina do celów przemysło-
wych, oleje mineralne, oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, 
parafina, penetranty, płyny do smarowania, produkty ubocz-
ne ropy naftowej, rozpuszczalne ciecze chłodząco-smarujące, 
smary, środki przeciwprzyczepne [oleje], środki konserwujące 
do metalu [smary], wosk roślinny, wosk przemysłowy, wosk 
pszczeli do użytku w produkcji maści, wosk [surowiec], tłusz-
cze zwierzęce do użytku technicznego, stearyna, woski 
do użytku w produkcji, 5 produkty farmaceutyczne i wetery-
naryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna 
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego 
lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, ma-
teriały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki 
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbi-
cydy, insektycydy, środki wabiące insekty, preparaty do nisz-
czenia szkodników, środki do odstraszania owadów i robac-
twa, środki do tępienia szkodników, środki owadobójcze, 
insektycydy do użytku domowego, insektycydy do użytku 
w rolnictwie, środki algobójcze, trucizny, preparaty przeciw-
pasożytnicze, biocydy, fumiganty, larwicydy, kadzidełka 
do odstraszania owadów, lepy na muchy, paski pokryte kle-
jem do stosowania przeciwko robactwu, spraye przeciw owa-
dom, zawieszki odstraszające owady, chusteczki nasączone 
środkiem odstraszającym owady, leki, nutraceutyki jako su-
plementy diety, preparaty ziołowe i napary do celów leczni-
czych, leki ziołowe, leki pomocnicze i wspierające leczenie, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety 
do celów leczniczych, produkty i substancje dietetyczne, die-
tetyczne środki odżywcze, żywność dietetyczna, żywność dla 
niemowląt, środki odżywcze do celów leczniczych, materiały 
opatrunkowe, środki odkażające, preparaty i artykuły denty-
styczne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły 
weterynaryjne, dermokosmetyki, kosmetyki o działaniu lecz-
niczym, kosmetyki o działaniu leczniczym dla dzieci i nie-
mowląt, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki 
do celów leczniczych i medycznych, środki sanitarne stoso-
wane w lecznictwie i higienie osobistej, algicydy do celów 
rolniczych, biocydy, biopestycydy rolnicze, biopestycydy 
do użytku domowego, chusteczki nasączone środkiem od-
straszającym owady, fumiganty, kulki na mole, nematocydy, 
obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, obroże przeciwp-
chelne, oleje przeciw gzom, owicydy, papier przeciwmolowy, 
paski pokryte klejem do stosowania przeciwko robactwu, 
preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty do kon-
troli insektów, preparaty do niszczenia robactwa, preparaty 
do niszczenia szkodników, płyn odstraszający muchy, środki 
chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], środki algo-
bójcze, spraye przeciw owadom, rozpylacze przeciwpchelne, 
regulatory wzrostu owadów [IGR], pyretrum [proszek], proszki 
do zabijania pcheł, preparaty zapobiegające tworzeniu się alg 
w wodzie, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw 
mchom, preparaty do zwalczania pleśni, preparaty do zwal-
czania myszy, preparaty do zwalczania insektów, preparaty 
do usuwania alg, preparaty do tępienia larw, preparaty grzy-
bobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybo-
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bójcze do użytku domowego, preparaty grzybobójcze 
do użytku medycznego, preparaty grzybobójcze do zabija-
nia szkodników, środki zarodnikobójcze, środki wabiące owa-
dy, środki przeciwko gryzoniom, środki przeciw roztoczom, 
środki przeciw pasożytom, środki odstraszające zwierzęta, 
środki odstraszające komary, środki odstraszające mole, środki 
odstraszające owady, środki nicieniobójcze, środki grzybobój-
cze, środki do tępienia much, środki do odstraszania ptaków, 
środki chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowa-
nia szkodników, środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], 
środki chemiczne dla leśnictwa [herbicydy], środki chemicz-
ne dla leśnictwa [insektycydy], trociczki do odymiania, trutki 
na szczury, trociczki do odymiania jako środki odkażające, 
preparaty diagnostyczne, apteczki pierwszej pomocy, wypo-
sażone, płyny do celów weterynaryjnych, preparaty bioche-
miczne do celów weterynaryjnych, preparaty bakteryjne 
do celów weterynaryjnych, odczynniki stosowane w gene-
tycznej diagnostyce weterynaryjnej, nasienie zwierząt, środki 
odstraszające insekty dla psów, wazelina do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, szczepionki, substancje pobudza-
jące łaknienie dla zwierząt, wskaźniki biologiczne do monito-
rowania procesów sterylizacji do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, 
preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, prepa-
raty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, preparaty 
i substancje weterynaryjne, preparaty do mycia zwierząt, pre-
paraty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty che-
miczne do celów medycznych, dodatki antybiotykowe 
do pasz dla zwierząt, dodatki lecznicze do pożywienia zwie-
rząt, dodatki do paszy do celów medycznych, dodatki od-
żywcze do celów weterynaryjnych, detergenty do celów me-
dycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, 
stomatologiczne i weterynaryjne, aplikatory do leków, prepa-
ratów farmaceutycznych, preparatów antyseptycznych, pro-
tezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały 
do zszywania stosowane w chirurgii, artykuły do karmienia 
i smoczki, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt 
do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii, artykuły ortopedyczne i przyrządy 
ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, apa-
raty do ochrony słuchu, elektryczne przyrządy do masażu, 
artykuły antykoncepcyjne, przyrządy i przybory dentystycz-
ne, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, aplikatory 
do leków, aplikatory bandaży, aplikatory do preparatów anty-
bakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycznych, 
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory w po-
staci gąbek [do użytku medycznego], buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, buteleczki z kroplomierzem 
do celów medycznych, bańki lekarskie, butelki do zasysania 
do użytku medycznego, inhalatory, igły iniekcyjne, inkubato-
ry, kroplomierze do celów leczniczych, kubeczki do podawa-
nia leków, łyżki-miarki do podawania leków, urządzenia 
do podawania leków, urządzenia do podawania farmaceuty-
ków, urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do lecze-
nia ran, prezerwatywy, aparaty do słuchu, artykuły do karmie-
nia, smoczki, ściągarki do mleka, aparaty do karmienia piersią, 
pończochy przeciwżylakowe, aparaty do masażu, inhalatory, 
termometry do celów medycznych, ciśnieniomierze do użyt-
ku medycznego, pojemniki do podawania leków, wyroby 
medyczne zawarte w tej klasie, 20 meble, lustra, ramki obra-
zów, statuetki, figurki, pudełka, pojemniki, dzieła sztuki, ozdo-
by i dekoracje wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, 
rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, maci-
cy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw 
sztucznych, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje 
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub 
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, pojemniki, i spina-

cze i uchwyty do nich, niemetalowe, meble i akcesoria me-
blowe wyposażenia domu, budy, kojce i legowiska dla zwie-
rząt domowych, nakrętki napinające niemetalowe, podkładki 
z tworzyw sztucznych, przyssawki z tworzyw sztucznych, 
podpórki do roślin lub drzew, zamknięcia do pojemników 
niemetalowe, bańki na mleko [niemetalowe], beczki niemeta-
lowe [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], do-
zowniki do ręczników mocowane na stałe, dozowniki na chu-
steczki higieniczne, nie z metalu [mocowane na stałe], 
dozowniki ręczników papierowych [stacjonarne, nie z meta-
lu], kapsuły [pojemniki niemetalowe], koszyki, pojemniki nie-
metalowe [składowanie, transport], pojemniki niemetalowe 
[inne niż do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki 
na lekarstwa z tworzyw sztucznych, pojemniki na jajka [opa-
kowania] z tworzyw sztucznych, pojemniki modułowe [nie-
metalowe i nie do użytku domowego bądź kuchennego], 
pojemniki kompostowe wytwarzane z tworzyw sztucznych, 
skrzynki na lekarstwa, tuby wysyłkowe z tworzyw sztucznych, 
zbiorniki z tworzyw sztucznych na paliwo [inne niż części po-
jazdów], zbiorniki z tworzyw sztucznych do magazynowania 
przewożonych towarów, zbiorniki na wodę z tworzyw sztucz-
nych, zbiorniki do kompostowania z materiałów niemetalo-
wych, pojemniki na leki, pojemniki na środki farmaceutyczne, 
pojemniki na środki weterynaryjne, 21 pułapki na szkodniki, 
gryzonie, owady, pojemniki gospodarstwa domowego, łapki 
na insekty, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, statu-
etki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materia-
łów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 
szczotki i artykuły szczotkarskie, szkło nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa, przy-
bory kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaleto-
we oraz artykuły łazienkowe, akwaria i wiwaria, przyrządy 
do tępienia szkodników i robactwa, czerpaki do karmy dla 
psów, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domo-
wych, grzebienie dla zwierząt, pojemniki z tworzyw sztucz-
nych do dozowania żywności dla zwierząt domowych, po-
jemniki na żywność dla zwierząt domowych, pojemniki 
na ptasie nieczystości, plastikowe pojemniki do dozowania 
napojów dla zwierząt domowych, donice z tworzyw sztucz-
nych, donice szklane, donice ceramiczne, konewki, wkłady 
do tac do wysiewu nasion, terraria wewnętrzne [wiwaria], ter-
raria domowe [uprawa roślin], tace do wysiewu nasion, strzy-
kawki do roślin, doniczki, osłonki na doniczki, podstawy i pod-
stawki pod doniczki, pojemniki na rośliny i kwiaty, pojemniki 
do zastosowania w gospodarstwie domowym, zraszacze, 
spryskiwacze, zraszacze i rozpylacze do węży ogrodowych, 
końcówki do węży ogrodowych, dysze do węży ogrodo-
wych, konewki, rękawice do ogrodnictwa i rolnictwa, kosze 
na kwiaty, kosze na rośliny, pojemniki do przesadzania roślin, 
pojemniki na kwiaty, rozpylacze mocowane do węży ogrodo-
wych, sitka do konewek, stojaki na kwiaty, spryskiwacze, terra-
ria wewnętrzne [wiwaria], terraria domowe [uprawa roślin], 
wazony, uchwyty na doniczki na kwiaty, wsporniki do pod-
trzymywania kwiatów doniczkowych, zraszacze, bawełna 
do czyszczenia, dozowniki do detergentów, gąbki czyszczące, 
rękawice do użytku domowego, rękawice do prac domo-
wych z tworzyw sztucznych, rękawice do ścierania kurzu, rę-
kawice do polerowania, przyrządy do polerowania przy uży-
ciu wosku, nieelektryczne, pochłaniacze dymu do użytku 
domowego, szmatki do czyszczenia, 31 ziarna, produkty rol-
ne, ogrodnicze, oraz leśne nie ujęte w innych klasach, żywe 
zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny 
i kwiaty, karma dla zwierząt, słód karmy i pasze dla zwierząt, 
ściółka dla zwierząt, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, 
płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, arty-
kuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, preparaty zwięk-
szające niesienie się drobiu, drożdże do pasz dla zwierząt, 
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mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka dla zwierząt, li-
zawka (sól do lizania dla zwierząt), pokarm dla zwierząt do-
mowych, preparaty na pokarm dla pszczół, preparaty spo-
żywcze dla zwierząt, przynęty dla wędkarstwa [żywe lub 
naturalne], substancje na pokarm dla pszczół, tabletki droż-
dżowe do spożycia przez zwierzęta, grzyby, rośliny, grzybnie 
do celów rolniczych, produkty leśne nie ujęte w innych kla-
sach, produkty ogrodnicze nie ujęte w innych klasach, pro-
dukty rolne (nieprzetworzone), produkty rolnicze nie ujęte 
w innych klasach, słód i zboża nieprzetworzone, sadzonki, 
42 badania naukowe, chemiczne, biologiczne, rolnicze, na-
ukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, 
usługi projektowania, usługi naukowe i technologiczne, usłu-
gi inżynieryjne, badania chemiczno-technologiczne, badania 
w dziedzinie insektycydów, badania laboratoryjne, badania 
i analizy naukowe, inżynieria chemiczna, specjalistyczne usłu-
gi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, usługi 
badawcze w rolnictwie, usługi badawczo-rozwojowe związa-
ne z nawozami, usługi laboratoryjne w zakresie analiz gleby, 
usługi laboratoryjne dla badań rolniczych, usługi laborato-
riów weterynaryjnych, usługi informacyjne dotyczące bezpie-
czeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie, usługi infor-
macyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych 
w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeń-
stwa nawozów stosowanych w leśnictwie, usługi w zakresie 
oceniania skuteczności rolniczych środków chemicznych, 
usługi projektowania, testowanie, stwierdzanie autentyczno-
ści i kontrola jakości, usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, pomiary, badania i eksploracja, usługi badawcze w dzie-
dzinie medycyny i farmakologii, usługi w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, analizowanie działania mieszanin chemicz-
nych na zwierzętach, analizy naukowe wspomagane kompu-
terowo, badania chemiczno-technologiczne, badania doty-
czące hodowli żywego inwentarza, badania w dziedzinie 
insektycydów, badania techniczne, badania naukowe i prze-
mysłowe, badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii, bada-
nia genetyczne, doradztwo techniczne w zakresie szkód spo-
wodowanych skażeniem, doradztwo techniczne w zakresie 
usług badawczych dotyczących artykułów spożywczych 
i suplementów diety, doradztwo techniczne w dziedzinie wy-
krywania zanieczyszczeń, badania w zakresie nowych pro-
duktów, badania w dziedzinie żywności, laboratoryjne usługi 
analityczne, konsultacje techniczne z zakresu rozwoju pro-
duktu, kompilacja informacji naukowych, opracowywanie 
procesów przemysłowych, opracowywanie projektów tech-
nicznych, opracowywanie nowych produktów, prace badaw-
czo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace badawcze 
nad produktami, przeprowadzanie technicznych studiów 
wykonalności, udostępnianie informacji naukowych, sporzą-
dzanie raportów naukowych, usługi laboratoryjne dla badań 
rolniczych, usługi laboratoriów weterynaryjnych, usługi 
świadczone przez laboratoria naukowe, zintegrowane bada-
nia naukowe w zakresie szkodników występujących w cie-
plarniach i plonach, wypożyczanie aparatury i instrumentów 
laboratoryjnych, wynajem urządzeń naukowych, usługi w za-
kresie testów laboratoryjnych, usługi w zakresie odkrywania 
leków.

(210) 483776 (220) 2018 03 20
(731) CAMPIÓ FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) NATURALNIE! BIAŁE KOKOSOWE

(531) 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki z kokosem, 29 kokos przetworzony, 
przekąski na bazie kokosu, mleko kokosowe, olej kokosowy, 
masło kokosowe, chipsy kokosowe, prażynki kokosowe, musli 
kokosowe, wafle kokosowe, płatki kokosowe, napoje na ba-
zie mleka kokosowego, 30 słodycze z kokosem, 31 kokosy 
nieprzetworzone, orzechy kokosowe, 32 napoje kokosowe.

(210) 484204 (220) 2018 03 29
(731) CAO JOANNA, Toruń
(540) ORIENT EXPRESS

(531) 05.01.16, 01.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi w zakresie barów szybkiej obsługi 
[snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, usługi barowe, usługi 
restauracyjne.

(210) 484358 (220) 2018 04 03
(731) ORTOKLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Kraków
(540) ORTOKLINIK
(510), (511) 10 aparatura do ćwiczeń sterowana komputero-
wo do użytku terapeutycznego, aparatura do wzmacniania 
ciała [terapeutyczna], aparaty do masażu, artykuły do ćwi-
czeń fizycznych służące do treningu fizycznego [do celów 
medycznych], bieżnie stacjonarne do użytku medycznego 
w ćwiczeniach fizjoterapeutycznych, aspiratory ultradźwię-
kowe do separacji części tkanki miękkiej, pręty asymetryczne 
do ćwiczeń fizycznych [przystosowane do użytku medycz-
nego], promienniki podczerwieni do celów terapeutycz-
nych, przezskórne elektryczne stymulatory mięśni, przyrządy 
do masażu, przyrządy do terapii ciepłem, przyrządy kręgar-
skie, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilita-
cyjnych, maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, 
maszyny do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, 
urządzenia do ćwiczeń siłowych przystosowane do użytku 
medycznego, urządzenia do elektrostymulacji do użytku 
w leczeniu terapeutycznym, urządzenia do elektrycznej sty-
mulacji mięśni, urządzenia do głębokiego masażu cieplnego, 
urządzenia do leczniczego wzmacniania mięśni, urządzenia 
do masażu, urządzenia do użytku w ćwiczeniu mięśni do ce-
lów medycznych, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i re-
habilitacji, elektryczne przyrządy do masażu, urządzenia 
do masażu, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia lecz-
nicze posiadające elementy masujące, sprzęt do stymulacji 
elektronicznej do fizjoterapii, urządzenia do rehabilitacji fi-
zycznej do celów medycznych, całe kończyny sztuczne, im-
planty kręgosłupowe składające się z materiałów sztucznych, 
implanty ortopedyczne, ortopedyczne protezy, otologiczne 
urządzenia protetyczne, protezy do leczenia chirurgicznego, 
protezy kończyn, protezy ortopedyczne, sztuczne organy 
i implanty, urządzenia medyczne do naprawy krążków mię-
dzykręgowych w postaci implantów krążków międzykręgo-
wych wykonanych z substancji sztucznych, aparatura orto-
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pedyczna stosowana przy uszkodzeniach kręgów, aparaty 
ortopedyczne, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla osób 
niepełnosprawnych, bandaże ortopedyczne, gorsety orto-
pedyczne do ciała ludzkiego, instrumenty ortopedyczne, 
kule dla osób z dolegliwościami kolan, kule inwalidzkie, me-
dyczne aparaty ortopedyczne, obuwie do ćwiczeń [ortope-
dyczne], opaski elastyczne do unieruchamiania stawów, or-
topedyczne aparaty, ortopedyczne obuwie, ortopedyczne 
przyrządy unieruchamiające, ortopedyczne środki lecznicze, 
ortopedyczne wkładki, podeszwy ortopedyczne, podpory 
ortopedyczne, poduszki do użytku ortopedycznego, po-
duszki ortopedyczne, rękawy kompresyjne na kończyny, 
siedziska do korekcji kręgosłupa [przyrządy medyczne], sili-
konowe urządzenia ortopedyczne, szyny do celów me-
dycznych, szyny do użytku ortopedycznego, urządzenia or-
topedyczne, wymienne wkładki ortopedyczne, wzorniki 
do celów ortopedycznych, 35 biznesowe usługi doradcze 
i konsultacyjne, doradztwo i konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, konsultacje dotyczące wy-
boru personelu, konsultacje w zakresie oceny rynku, konsul-
tacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością go-
spodarczą, w tym zarządzania personelem, konsultacje 
w zakresie rekrutacji personelu, usługi administracyjne w za-
kresie kierowania pacjentów na konsultacje, usługi admini-
stracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do zakładów 
ubezpieczeniowych, usługi administracyjne w zakresie kiero-
wania na konsultacje do szpitala, usługi doradcze i konsulta-
cyjne w zakresie agencji importowo-eksportowych, usługi 
konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi 
konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania persone-
lem, usługi konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do fizjoterapii, promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom koja-
rzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, promo-
wanie zawodów i wydarzeń sportowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, za-
rządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, do-
radztwo w zakresie rekrutacji personelu, dystrybucja druko-
wanych materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja 
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, 
dystrybucja tekstów reklamowych, organizowanie i prowa-
dzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, orga-
nizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów han-
dlowych, promocyjnych i reklamowych, przeprowadzanie 
testów osobowości do celów rekrutacji, publikowanie mate-
riałów reklamowych online, publikowanie tekstów reklamo-
wych, reklama banerowa, udostępnianie powierzchni rekla-
mowej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe za pośred-
nictwem bazy danych, usługi reklamowe związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe 
związane z produktami farmaceutycznymi i produktami 
do obrazowania in-vivo, zarządzanie zasobami ludzkimi 
i usługi rekrutacji personelu, informacje dotyczące kariery 
i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkole-
niowe), doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją 
i szkoleniami), usługi doradcze dotyczące zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą i operacji z zakresu działalności go-
spodarczej, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z za-
kresu działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące 
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej, badania i analizy rynkowe, bada-

nia informacji dotyczących działalności gospodarczej, bada-
nia rynkowe, badania w zakresie biznesu, badania w zakresie 
wizerunku korporacyjnego, badania w zakresie wyszukiwa-
nia informacji handlowych, informacja lub badania w zakre-
sie działalności gospodarczej i marketingu, raporty i badania 
rynkowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomoca-
mi naukowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z po-
mocami naukowymi, kompilacja danych statystycznych 
do zastosowania w badaniach naukowych, fakturowanie 
w zakresie usług medycznych, kompilacja danych statystycz-
nych dotyczących badań medycznych, prowadzenie osobi-
stych rejestrów i akt historii medycznej, prowadzenie rejestru 
certyfikowanych profesjonalistów w dziedzinie technik me-
dycznych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrze-
nia medycznego, udzielanie statystycznych informacji 
o działalności gospodarczej dotyczących zagadnień me-
dycznych, usługi agencji pracy na rzecz personelu medycz-
nego, usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz mate-
riałów medycznych, usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycz-
nym, usługi świadczone przez agencje pośrednictwa pracy 
w zakresie zatrudniania personelu medycznego i pielęgniar-
skiego, usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone 
na rzecz lekarzy, usługi w zakresie rozliczeń medycznych 
świadczone na rzecz szpitali, zarządzanie administracyjne 
klinikami medycznymi, zarządzanie klinikami medycznymi 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie kosztami medycznymi, 
zarządzanie planami dotyczącymi przedpłaconej opieki me-
dycznej, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządze-
niami do ochrony słuchu, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitar-
nymi, administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 
reklama i marketing, reklama promocyjna projektów badaw-
czych, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, re-
klama w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą mar-
ketingu bezpośredniego, usługi organizowania targów 
i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, 
usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe 
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwe-
stii zdrowotnych, usługi reklamowe w celu zwiększania świa-
domości społecznej w zakresie opieki społecznej, usługi 
reklamowe związane z preparatami farmaceutycznymi 
do leczenia cukrzycy, usługi reklamowe związane z rekruta-
cją personelu, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produk-
tów, usługi wprowadzania produktów na rynek, zestawianie 
reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 
zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony in-
ternetowe, administrowanie sprzedażą, agencje importowe 
i eksportowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z produktami dietetycznymi, usługi przepisywania nagra-
nych raportów lekarskich, zarządzanie administracyjne 
w szpitalach, zarządzanie biznesowe w szpitalach, zarządza-
nie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie obiektów sportowych 
[dla osób trzecich], zarządzanie działalnością gospodarczą 
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w zakresie miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich], 
zarządzanie programami refundacji leków dla pacjentów, za-
rządzanie programami i usługami w zakresie refundacji le-
ków, zarządzanie programami i usługami refundacyjnymi 
aptek, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób 
trzecich, zarządzanie szpitalami, analiza informacji w zakresie 
działalności gospodarczej, analizy kosztów i korzyści, analizy 
prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodar-
czej, analizy rynku, badania dla celów działalności gospodar-
czej, informacja i badania w zakresie działalności gospodar-
czej, inspekcja kosztów opieki zdrowotnej, pozyskiwanie 
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospo-
darczą, rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu 
dla organizacji charytatywnych, udostępnianie informacji 
handlowych, zbieranie i analizy informacji i danych związa-
nych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, 41 usługi 
nauczania związane z branżą chirurgiczną, usługi szkolenio-
we dotyczące ortopedii, usługi konsultacyjne związane 
ze szkoleniami pracowników, organizowanie i prowadzanie 
sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie konferencji 
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, usługi dorad-
cze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organi-
zowaniem i prowadzeniem sympozjów, wypożyczanie 
sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, in-
formacje o rekreacji, obozy rekreacyjne, organizacja zawo-
dów rekreacyjnych, organizowanie grupowych zajęć rekre-
acyjnych, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, 
organizowanie seminariów w celach rekreacyjnych, organi-
zowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie zajęć rekre-
acyjnych, pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe [coun-
try club] wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, świadczenie 
usług w dziedzinie rekreacji, szkolenie w zakresie zajęć rekre-
acyjnych, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, udostępnia-
nie usług i obiektów rekreacyjnych, udzielanie informacji 
w dziedzinie rekreacji, usługi rekreacyjne, usługi w zakresie 
szkoleń i rekreacji, warsztaty do celów rekreacyjnych, zapew-
nianie zajęć rekreacyjnych, doradztwo w zakresie szkoleń 
medycznych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, 
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, 
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizo-
wanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie wy-
staw w celach szkoleniowych, przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], kursy szkoleniowe 
dotyczące sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie spraw-
ności fizycznej, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, 
usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fit-
ness], kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkolenio-
we związane z medycyną, prowadzenie sesji szkoleniowych 
on-line związanych ze sprawnością fizyczną, szkolenia i na-
uczanie w dziedzinie medycyny, szkolenie w zakresie chiro-
praktyki, szkolenie w zakresie akupunktury, szkolenie w za-
kresie zdrowia i wellness, usługi szkolenia pielęgniarek 
i pielęgniarzy, usługi szkoleniowe dla pielęgniarek i pielę-
gniarzy środowiskowych, zapewnianie szkoleniowych kur-
sów medycznych, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycz-
nych i ich leczenia, publikacja wyników badań klinicznych, 
szkolenia w zakresie obsługi urządzeń i instrumentów nauko-
wych do badań laboratoryjnych, nauczanie w dziedzinie 
osteopatii, publikacja i wydawanie prac naukowych związa-
nych z technologią medyczną, publikowanie prac nauko-
wych związanych z technologią medyczną, publikowanie 
naukowych czasopism informacyjnych, medyczne usługi 
edukacyjne, nauczanie w dziedzinie medycyny, organizowa-
nie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, organi-
zowanie sympozjów medycznych związanych z naukami 

morskimi, projekcja filmów do celów medycznych, prowa-
dzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień 
medycznych, publikowanie czasopism, książek i podręczni-
ków z dziedziny medycyny, publikowanie tekstów medycz-
nych, szkolenia w dziedzinie medycyny, usługi edukacji me-
dycznej, usługi nauczania dotyczące medycyny, wydawanie 
publikacji medycznych, zapewnianie kursów ustawicznego 
kształcenia medycznego, 42 konsultacje i badania bakterio-
logiczne, konsultacje na temat higieny żywności, projekto-
wanie i opracowywanie endoprotez, prowadzenie badań 
klinicznych w zakresie leczenia akupunkturą, udostępnianie 
informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych 
i ich leczenia, badania biologiczne, badania kliniczne i bada-
nia medyczne, badania i rozwój w zakresie nauki, badania 
kliniczne, badania naukowe do celów medycznych w zakre-
sie chorób nowotworowych, badania naukowe do celów 
medycznych, badania w zakresie medycyny, doradztwo 
związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, 
medyczne badania naukowe, analiza naukowa, analizy na-
ukowe wspomagane komputerowo, badania i analizy na-
ukowe, badania naukowe, badania naukowe w dziedzinie 
medycyny społecznej, doradztwo naukowe, doradztwo 
w zakresie badań naukowych, dostarczanie informacji i wy-
ników badań naukowych z bazy danych dostępnej online 
z możliwością wyszukiwania, prowadzenie badań nauko-
wych, sporządzanie raportów dotyczących badań nauko-
wych, sporządzanie raportów naukowych, udostępnianie 
informacji naukowych, udzielanie informacji dotyczących 
badań naukowych, udzielanie informacji na temat badań 
medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i ba-
dań klinicznych, usługi analizy krwi do celów badań nauko-
wych, usługi doradcze dotyczące badań naukowych, usługi 
naukowo-technologiczne, usługi świadczone przez labora-
toria naukowe, usługi w zakresie badań naukowych, usługi 
w zakresie testów naukowych, wynajem urządzeń nauko-
wych, wypożyczanie przyrządów naukowych, zdalny moni-
toring powietrzny związany z badaniami naukowymi, usługi 
naukowe i technologiczne, testowanie naukowe wspoma-
gane komputerowo, badania w zakresie komórek macierzy-
stych, medyczne usługi laboratoryjne, laboratoria medyczne, 
pisanie programów komputerowych do zastosowań me-
dycznych, programowanie komputerów w dziedzinie medy-
cyny, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego do użytku z technologią medyczną, pro-
jektowanie i opracowywanie technologii medycznej, projek-
towanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycz-
nej, przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci 
elektronicznej, udzielanie informacji i danych związanych 
z badaniami i rozwojem medycznym i weterynaryjnym, usłu-
gi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi 
kalibracji w zakresie urządzeń medycznych, usługi laborato-
ryjne w zakresie badań medycznych, projektowanie i opra-
cowywanie protez, usługi w zakresie testów laboratoryjnych, 
usługi w zakresie technologii informacyjnej na użytek prze-
mysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia, usługi w zakre-
sie testów wspomaganych komputerowo, 44 chirurgia ko-
smetyczna, chirurgia plastyczna, usługi chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, usługi doradcze dotyczące instrumentów chi-
rurgicznych, usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi klinik 
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi w zakresie dia-
gnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia chirurgicz-
nego, wypożyczanie instrumentów chirurgicznych, dopaso-
wanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie 
urządzeń ortopedycznych, usługi doradcze w zakresie im-
plantów ortopedycznych, opracowywanie indywidualnych 
programów rehabilitacji fizycznej, rehabilitacja fizyczna, re-
habilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, terapia za-
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jęciowa i rehabilitacja, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do rehabilitacji psychicznej, udostępnianie sprzętu i obiek-
tów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowot-
nej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, 
konsultacje medyczne, usługi indywidualnych konsultacji 
medycznych świadczone dla pacjentów, konsultacje psy-
chiatryczne, konsultacje psychologiczne, fizjoterapia, usługi 
elektroterapii dla fizjoterapii, usługi fizjoterapii, leczenie 
zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych 
urazów (judo-seifuku), udzielanie informacji związanych z le-
czeniem przemieszczonych stawów, skręceń lub złamanych 
kości, masaż sportowy, przeprowadzanie testów u sportow-
ców na wykrycie nielegalnych lub zabronionych substancji 
wpływających na poprawę wyników, usługi poradnictwa 
psychologicznego w zakresie sportu, usługi w zakresie me-
dycyny sportowej, zapewnianie zaplecza medycznego pod-
czas imprez sportowych, medyczna pielęgnacja stóp, usługi 
masażu stóp, usługi pielęgnacji stóp, usługi analiz medycz-
nych związane z diagnozowaniem raka, usługi medyczne 
w dziedzinie onkologii, udostępnianie informacji on-line do-
tyczących onkologii, analizy medyczne do diagnostyki i le-
czenia ludzi, badania medyczne w celach diagnostycznych 
lub leczenia, obrazowanie optyczne do użytku w diagnosty-
ce medycznej, przeprowadzanie badań na sen do celów dia-
gnostyki lub leczenia medycznego, usługi diagnostyki me-
dycznej [testy i analizy], usługi medyczne do celów 
diagnostyki chorób ciała człowieka, wypożyczanie ultradź-
więkowych urządzeń diagnostycznych, analizy RNA lub DNA 
w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia no-
wotworami, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, 
przeprowadzanie diagnozy chorób, usługi analiz medycz-
nych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem doty-
czącym nowotworów, usługi badań medycznych związane 
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi diagnozy psy-
chologicznej, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia me-
dycznego, analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia me-
dycznego, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia 
dolegliwości medycznych, leczenie w zakresie kontroli wagi 
ciała, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, opie-
ka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, orga-
nizowanie leczenia medycznego, udostępnianie wsparcia 
medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych 
leczeniu medycznemu, usługi analiz laboratoryjnych związa-
nych z leczeniem ludzi, usługi analiz medycznych związane 
z leczeniem pacjentów, usługi doradcze w zakresie leczenia 
chorób zwyrodnieniowych, usługi medyczne w zakresie le-
czenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie 
leczenia przewlekłego bólu, usługi medyczne w zakresie ba-
dań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu senne-
go, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem 
i przetwarzaniem szpiku kostnego, usługi medyczne związa-
ne z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ma-
cierzystych, usługi medyczne związane z usuwaniem, lecze-
niem i przetwarzaniem komórek ludzkich, usługi w zakresie 
leczenia medycznego, wynajem łóżek specjalnie skonstru-
owanych do leczenia medycznego, zapewnianie leczenia 
medycznego, zapewnianie leczenia psychologicznego, ba-
dania genetyczne do celów medycznych, badania medycz-
ne, badania przesiewowe osteoporozy, badania przesiewo-
we dotyczące serca, badania przesiewowe [skriningowe], 
badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczynio-
wego, badania rentgenowskie w celach medycznych, bada-
nia w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badanie słuchu, 
badanie sprawności fizycznej, medyczne badania osób, usłu-
gi badania korzystania z leków, akupunktura, chiropraktyka 
[nastawianie kręgosłupa], domowa opieka pielęgniarska, do-
radztwo dotyczące ochrony zdrowia, hipnoterapia, hydrote-

rapia, informacje dotyczące masażu, masaż, masaż tkanek 
głębokich, masaże, monitorowanie pacjentów, nadzór nad 
programami redukcji wagi, opieka medyczna i zdrowotna, 
opieka pielęgniarska (medyczna - ), opieka zdrowotna doty-
cząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w zakresie 
chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyj-
nej, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, 
opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowot-
na związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana z na-
turopatią, organizowanie zakwaterowania w domach dla re-
konwalescentów, osteopatia, pilates terapeutyczny, placówki 
rekonwalescencji, poradnictwo związane z terapią zajęcio-
wą, refleksologia, świadczenie usług w zakresie opieki zdro-
wotnej, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w do-
mach, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, 
udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udzie-
lanie informacji dotyczących akupunktury, udzielanie infor-
macji zdrowotnej, usługi doradcze i informacyjne w dziedzi-
nie zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi 
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi 
drenażu limfatycznego, usługi klinik medycznych i opieki 
zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi kuracji uzdrowisko-
wych, usługi medyczne, usługi opieki wyręczającej w postaci 
domowej pomocy pielęgniarskiej, usługi opieki zdrowotnej, 
usługi terapeutyczne, usługi w zakresie akupunktury, usługi 
w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie hydroterapii, usłu-
gi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie terapii zajęciowej, 
wypożyczanie sprzętu szpitalnego, zabiegi terapeutyczne 
dla ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zapewnianie 
obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, zapewnianie 
tymczasowej opieki zastępczej, kliniki medyczne, pomoc 
medyczna w nagłych wypadkach, pomoc medyczna, porad-
nictwo medyczne, prowadzenie placówek medycznych, 
przeprowadzanie badań medycznych, usługi saun, usługi 
SPA, zabiegi higieniczne dla ludzi.

(210) 484360 (220) 2018 04 03
(731) ORTOKLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Kraków
(540) SPORTOKLINIK
(510), (511) 10 aparatura do ćwiczeń sterowana komputero-
wo do użytku terapeutycznego, aparatura do wzmacniania 
ciała [terapeutyczna], aparaty do masażu, artykuły do ćwi-
czeń fizycznych służące do treningu fizycznego [do celów 
medycznych], bieżnie stacjonarne do użytku medycznego 
w ćwiczeniach fizjoterapeutycznych, aspiratory ultradźwię-
kowe do separacji części tkanki miękkiej, pręty asymetryczne 
do ćwiczeń fizycznych [przystosowane do użytku medycz-
nego], promienniki podczerwieni do celów terapeutycz-
nych, przezskórne elektryczne stymulatory mięśni, przyrządy 
do masażu, przyrządy do terapii ciepłem, przyrządy kręgar-
skie, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilita-
cyjnych, maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, 
maszyny do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, 
urządzenia do ćwiczeń siłowych przystosowane do użytku 
medycznego, urządzenia do elektrostymulacji do użytku 
w leczeniu terapeutycznym, urządzenia do elektrycznej sty-
mulacji mięśni, urządzenia do głębokiego masażu cieplnego, 
urządzenia do leczniczego wzmacniania mięśni, urządzenia 
do masażu, urządzenia do użytku w ćwiczeniu mięśni do ce-
lów medycznych, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i re-
habilitacji, elektryczne przyrządy do masażu, urządzenia 
do masażu, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia lecz-
nicze posiadające elementy masujące, sprzęt do stymulacji 
elektronicznej do fizjoterapii, urządzenia do rehabilitacji fi-
zycznej do celów medycznych, całe kończyny sztuczne, im-
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planty kręgosłupowe składające się z materiałów sztucznych, 
implanty ortopedyczne, ortopedyczne protezy, otologiczne 
urządzenia protetyczne, protezy do leczenia chirurgicznego, 
protezy kończyn, protezy ortopedyczne, sztuczne organy 
i implanty, urządzenia medyczne do naprawy krążków mię-
dzykręgowych w postaci implantów krążków międzykręgo-
wych wykonanych z substancji sztucznych, aparatura orto-
pedyczna stosowana przy uszkodzeniach kręgów, aparaty 
ortopedyczne, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla osób 
niepełnosprawnych, bandaże ortopedyczne, gorsety orto-
pedyczne do ciała ludzkiego, instrumenty ortopedyczne, 
kule dla osób z dolegliwościami kolan, kule inwalidzkie, me-
dyczne aparaty ortopedyczne, obuwie do ćwiczeń [ortope-
dyczne], opaski elastyczne do unieruchamiania stawów, or-
topedyczne aparaty, ortopedyczne obuwie, ortopedyczne 
przyrządy unieruchamiające, ortopedyczne środki lecznicze, 
ortopedyczne wkładki, podeszwy ortopedyczne, podpory 
ortopedyczne, poduszki do użytku ortopedycznego, podusz-
ki ortopedyczne, rękawy kompresyjne na kończyny, siedziska 
do korekcji kręgosłupa [przyrządy medyczne], silikonowe 
urządzenia ortopedyczne, szyny do celów medycznych, szyny 
do użytku ortopedycznego, urządzenia ortopedyczne, wy-
mienne wkładki ortopedyczne, wzorniki do celów ortope-
dycznych, 35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, konsultacje dotyczące wyboru perso-
nelu, konsultacje w zakresie oceny rynku, konsultacje w za-
kresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 
w tym zarządzania personelem, konsultacje w zakresie rekru-
tacji personelu, usługi administracyjne w zakresie kierowania 
pacjentów na konsultacje, usługi administracyjne w zakresie 
kierowania na konsultacje do zakładów ubezpieczeniowych, 
usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje 
do szpitala, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agen-
cji importowo-eksportowych, usługi konsultacyjne dotyczą-
ce pozyskiwania sponsorów, usługi konsultacyjne i doradcze 
w zakresie zarządzania personelem, usługi konsultacyjne 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar-
czą, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do fizjoterapii, promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów 
i usług z działalnością sportową, promowanie zawodów 
i wydarzeń sportowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, zarządzanie 
promocyjne na rzecz osobistości sportowych, doradztwo 
w zakresie rekrutacji personelu, dystrybucja drukowanych 
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ulotek, 
broszur, druków i próbek do celów reklamowych, dystrybu-
cja tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, przeprowadzanie testów oso-
bowości do celów rekrutacji, publikowanie materiałów rekla-
mowych online, publikowanie tekstów reklamowych, rekla-
ma banerowa, udostępnianie powierzchni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem 
bazy danych, usługi reklamowe związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z pro-
duktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania 
in-vivo, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji per-
sonelu, informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne 
niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), doradztwo zawo-

dowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), usługi do-
radcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą 
i operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi outso-
urcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności go-
spodarczej, analizy i badania dotyczące działalności go-
spodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, badania i analizy rynkowe, badania informacji 
dotyczących działalności gospodarczej, badania rynkowe, 
badania w zakresie biznesu, badania w zakresie wizerunku 
korporacyjnego, badania w zakresie wyszukiwania informacji 
handlowych, informacja lub badania w zakresie działalności 
gospodarczej i marketingu, raporty i badania rynkowe, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowy-
mi, kompilacja danych statystycznych do zastosowania 
w badaniach naukowych, fakturowanie w zakresie usług me-
dycznych, kompilacja danych statystycznych dotyczących 
badań medycznych, prowadzenie osobistych rejestrów i akt 
historii medycznej, prowadzenie rejestru certyfikowanych 
profesjonalistów w dziedzinie technik medycznych, sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, wetery-
naryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
udzielanie statystycznych informacji o działalności gospo-
darczej dotyczących zagadnień medycznych, usługi agencji 
pracy na rzecz personelu medycznego, usługi handlu deta-
licznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wetery-
naryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi 
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów me-
dycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi świad-
czone przez agencje pośrednictwa pracy w zakresie zatrud-
niania personelu medycznego i pielęgniarskiego, usługi 
w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz leka-
rzy, usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone 
na rzecz szpitali, zarządzanie administracyjne klinikami me-
dycznymi, zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz osób 
trzecich, zarządzanie kosztami medycznymi, zarządzanie 
planami dotyczącymi przedpłaconej opieki medycznej, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do ochrony słuchu, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, 
administrowanie programami motywacyjnymi w celu pro-
mowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, rekla-
ma i marketing, reklama promocyjna projektów badaw-
czych, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, re-
klama w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą mar-
ketingu bezpośredniego, usługi organizowania targów 
i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, 
usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe 
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwe-
stii zdrowotnych, usługi reklamowe w celu zwiększania świa-
domości społecznej w zakresie opieki społecznej, usługi re-
klamowe związane z preparatami farmaceutycznymi 
do leczenia cukrzycy, usługi reklamowe związane z rekruta-
cją personelu, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produk-
tów, usługi wprowadzania produktów na rynek, zestawianie 
reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 
zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony in-
ternetowe, administrowanie sprzedażą, agencje importowe 
i eksportowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
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dzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z produktami dietetycznymi, usługi przepisywania nagranych 
raportów lekarskich, zarządzanie administracyjne w szpita-
lach, zarządzanie biznesowe w szpitalach, zarządzanie bizne-
sowe w dziedzinie transportu i dostaw, zarządzanie działal-
nością gospodarczą w zakresie obiektów sportowych [dla 
osób trzecich], zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich], za-
rządzanie programami refundacji leków dla pacjentów, za-
rządzanie programami i usługami w zakresie refundacji le-
ków, zarządzanie programami i usługami refundacyjnymi 
aptek, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób 
trzecich, zarządzanie szpitalami, analiza informacji w zakresie 
działalności gospodarczej, analizy kosztów i korzyści, analizy 
prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodar-
czej, analizy rynku, badania dla celów działalności gospodar-
czej, informacja i badania w zakresie działalności gospodar-
czej, inspekcja kosztów opieki zdrowotnej, pozyskiwanie 
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospo-
darczą, rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu 
dla organizacji charytatywnych, udostępnianie informacji 
handlowych, zbieranie i analizy informacji i danych związa-
nych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, 41 usługi 
nauczania związane z branżą chirurgiczną, usługi szkolenio-
we dotyczące ortopedii, usługi konsultacyjne związane 
ze szkoleniami pracowników, organizowanie i prowadzanie 
sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie konferencji 
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, usługi dorad-
cze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo-
waniem i prowadzeniem sympozjów, wypożyczanie sprzętu 
sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, informacje 
o rekreacji, obozy rekreacyjne, organizacja zawodów rekre-
acyjnych, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, 
organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, organizo-
wanie seminariów w celach rekreacyjnych, organizowanie 
turniejów rekreacyjnych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, 
pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe [country club] 
wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, świadczenie usług 
w dziedzinie rekreacji, szkolenie w zakresie zajęć rekreacyj-
nych, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie 
usług i obiektów rekreacyjnych, udzielanie informacji w dzie-
dzinie rekreacji, usługi rekreacyjne, usługi w zakresie szkoleń 
i rekreacji, warsztaty do celów rekreacyjnych, zapewnianie 
zajęć rekreacyjnych, doradztwo w zakresie szkoleń medycz-
nych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizo-
wanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizo-
wanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie se-
minariów dotyczących szkoleń, organizowanie wystaw 
w celach szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], kursy szkoleniowe do-
tyczące sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie sprawno-
ści fizycznej, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, usługi 
szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], kur-
sy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związa-
ne z medycyną, prowadzenie sesji szkoleniowych on-line 
związanych ze sprawnością fizyczną, szkolenia i nauczanie 
w dziedzinie medycyny, szkolenie w zakresie chiropraktyki, 
szkolenie w zakresie akupunktury, szkolenie w zakresie zdro-
wia i wellness, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, 
usługi szkoleniowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy środowi-
skowych, zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, 
szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, 
publikacja wyników badań klinicznych, szkolenia w zakresie 
obsługi urządzeń i instrumentów naukowych do badań la-
boratoryjnych, nauczanie w dziedzinie osteopatii, publikacja 

i wydawanie prac naukowych związanych z technologią me-
dyczną, publikowanie prac naukowych związanych z tech-
nologią medyczną, publikowanie naukowych czasopism in-
formacyjnych, medyczne usługi edukacyjne, nauczanie 
w dziedzinie medycyny, organizowanie seminariów i kon-
gresów o tematyce medycznej, organizowanie sympozjów 
medycznych związanych z naukami morskimi, projekcja fil-
mów do celów medycznych, prowadzenie seminariów edu-
kacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, publikowa-
nie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, 
publikowanie tekstów medycznych, szkolenia w dziedzinie 
medycyny, usługi edukacji medycznej, usługi nauczania do-
tyczące medycyny, wydawanie publikacji medycznych, za-
pewnianie kursów ustawicznego kształcenia medycznego, 
42 konsultacje i badania bakteriologiczne, konsultacje na te-
mat higieny żywności, projektowanie i opracowywanie en-
doprotez, prowadzenie badań klinicznych w zakresie lecze-
nia akupunkturą, udostępnianie informacji naukowych 
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, badania 
biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, badania 
i rozwój w zakresie nauki, badania kliniczne, badania nauko-
we do celów medycznych w zakresie chorób nowotworo-
wych, badania naukowe do celów medycznych, badania 
w zakresie medycyny, doradztwo związane z badaniami 
i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, medyczne badania na-
ukowe, analiza naukowa, analizy naukowe wspomagane 
komputerowo, badania i analizy naukowe, badania naukowe, 
badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, do-
radztwo naukowe, doradztwo w zakresie badań naukowych, 
dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy 
danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, pro-
wadzenie badań naukowych, sporządzanie raportów doty-
czących badań naukowych, sporządzanie raportów nauko-
wych, udostępnianie informacji naukowych, udzielanie 
informacji dotyczących badań naukowych, udzielanie infor-
macji na temat badań medycznych i naukowych w dziedzi-
nie farmaceutyków i badań klinicznych, usługi analizy krwi 
do celów badań naukowych, usługi doradcze dotyczące ba-
dań naukowych, usługi naukowo-technologiczne, usługi 
świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie 
badań naukowych, usługi w zakresie testów naukowych, wy-
najem urządzeń naukowych, wypożyczanie przyrządów na-
ukowych, zdalny monitoring powietrzny związany z bada-
niami naukowymi, usługi naukowe i technologiczne, 
testowanie naukowe wspomagane komputerowo, badania 
w zakresie komórek macierzystych, medyczne usługi labora-
toryjne, laboratoria medyczne, pisanie programów kompu-
terowych do zastosowań medycznych, programowanie 
komputerów w dziedzinie medycyny, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego do użytku 
z technologią medyczną, projektowanie i opracowywanie 
technologii medycznej, projektowanie i opracowywanie 
medycznej aparatury diagnostycznej, przechowywanie do-
kumentacji medycznej w postaci elektronicznej, udzielanie 
informacji i danych związanych z badaniami i rozwojem me-
dycznym i weterynaryjnym, usługi badawcze w dziedzinie 
medycyny i farmakologii, usługi kalibracji w zakresie urzą-
dzeń medycznych, usługi laboratoryjne w zakresie badań 
medycznych, projektowanie i opracowywanie protez, usługi 
w zakresie testów laboratoryjnych, usługi w zakresie techno-
logii informacyjnej na użytek przemysłu farmaceutycznego 
i ochrony zdrowia, usługi w zakresie testów wspomaganych 
komputerowo, 44 chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastycz-
na, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi dorad-
cze dotyczące instrumentów chirurgicznych, usługi dorad-
cze w zakresie chirurgii, usługi klinik chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, 
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usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, wypożyczanie in-
strumentów chirurgicznych, dopasowanie urządzeń i apara-
tów ortopedycznych, dopasowywanie urządzeń ortopedycz-
nych, usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych, 
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fi-
zycznej, rehabilitacja fizyczna, rehabilitacja pacjentów uza-
leżnionych od alkoholu, terapia zajęciowa i rehabilitacja, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicz-
nej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, zapewnianie obiektów 
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, konsultacje medyczne, 
usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone 
dla pacjentów, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psy-
chologiczne, fizjoterapia, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, 
usługi fizjoterapii, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, zła-
mań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), udzielanie 
informacji związanych z leczeniem przemieszczonych sta-
wów, skręceń lub złamanych kości, masaż sportowy, przepro-
wadzanie testów u sportowców na wykrycie nielegalnych 
lub zabronionych substancji wpływających na poprawę wy-
ników, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie 
sportu, usługi w zakresie medycyny sportowej, zapewnianie 
zaplecza medycznego podczas imprez sportowych, me-
dyczna pielęgnacja stóp, usługi masażu stóp, usługi pielę-
gnacji stóp, usługi analiz medycznych związane z diagnozo-
waniem raka, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, 
udostępnianie informacji on-line dotyczących onkologii, 
analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania 
medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, obrazo-
wanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, prze-
prowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub lecze-
nia medycznego, usługi diagnostyki medycznej [testy 
i analizy], usługi medyczne do celów diagnostyki chorób 
ciała człowieka, wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń 
diagnostycznych, analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozo-
wania i prognozowania zagrożenia nowotworami, badania 
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, przeprowadzanie dia-
gnozy chorób, usługi analiz medycznych związane z diagno-
zowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, 
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i le-
czeniem chorób, usługi diagnozy psychologicznej, analiza 
tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, analiza su-
rowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, doradztwo 
dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycz-
nych, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, oferowanie tera-
pii laserowej do leczenia chorób, opieka medyczna i analizy 
związane z leczeniem pacjenta, organizowanie leczenia me-
dycznego, udostępnianie wsparcia medycznego przy moni-
torowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, 
usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, 
usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, 
usługi doradcze w zakresie leczenia chorób zwyrodnienio-
wych, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała 
ludzkiego, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłe-
go bólu, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych 
w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, usługi medyczne 
związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku 
kostnego, usługi medyczne związane z usuwaniem, lecze-
niem i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi me-
dyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem 
komórek ludzkich, usługi w zakresie leczenia medycznego, 
wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia me-
dycznego, zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie 
leczenia psychologicznego, badania genetyczne do celów 
medycznych, badania medyczne, badania przesiewowe 
osteoporozy, badania przesiewowe dotyczące serca, bada-
nia przesiewowe [skriningowe], badania przesiewowe w za-

kresie chorób układu naczyniowego, badania rentgenowskie 
w celach medycznych, badania w celu oceny zagrożenia dla 
zdrowia, badanie słuchu, badanie sprawności fizycznej, me-
dyczne badania osób, usługi badania korzystania z leków, 
akupunktura, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], domo-
wa opieka pielęgniarska, doradztwo dotyczące ochrony 
zdrowia, hipnoterapia, hydroterapia, informacje dotyczące 
masażu, masaż, masaż tkanek głębokich, masaże, monitoro-
wanie pacjentów, nadzór nad programami redukcji wagi, 
opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska (me-
dyczna - ), opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyj-
nej, opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka zdro-
wotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna 
w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna zwią-
zana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z osteopa-
tią, opieka zdrowotna związana z naturopatią, organizowanie 
zakwaterowania w domach dla rekonwalescentów, osteopa-
tia, pilates terapeutyczny, placówki rekonwalescencji, porad-
nictwo związane z terapią zajęciową, refleksologia, świad-
czenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie 
usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, udzielanie in-
formacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji 
dotyczących badań fizykalnych, udzielanie informacji doty-
czących akupunktury, udzielanie informacji zdrowotnej, 
usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej [medyczne], usługi drenażu limfatyczne-
go, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik 
zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medyczne, 
usługi opieki wyręczającej w postaci domowej pomocy pie-
lęgniarskiej, usługi opieki zdrowotnej, usługi terapeutyczne, 
usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie chiroprakty-
ki, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie krioterapii, 
usługi w zakresie terapii zajęciowej, wypożyczanie sprzętu 
szpitalnego, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi tera-
peutyczne dla twarzy, zapewnianie obiektów i sprzętu dłu-
goterminowej opieki, zapewnianie tymczasowej opieki za-
stępczej, kliniki medyczne, pomoc medyczna w nagłych 
wypadkach, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, 
prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie ba-
dań medycznych, usługi saun, usługi SPA, zabiegi higienicz-
ne dla ludzi.

(210) 485029 (220) 2018 04 18
(731) WIECZOREK KONRAD REHAKOMPLEKS,  

Gorzów Wlkp.
(540) Rk REHAkompleks

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35  usługi reklamy, reklamowania, dystrybucji 
rozpowszechniania materiałów reklamowych, prezentacje 
towarów, usług, informacja handlowa usługowa, organizo-
wanie wystaw i pokazów w celach handlowych i reklamo-
wych, promocja towarów i usług, informowanie o produk-
tach i oferowanie produktów leczniczych i rehabilitacyjnych 
na stronach internetowych, organizowanie targów i sesji go-
spodarczych w celach handlowych lub reklamowych, usługi 
w zakresie pokazów i informacji handlowej w zakresie arty-
kułów ortopedycznych oraz przyrządów i urządzeń rehabili-
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tacyjnych, 41 edukacja, organizowanie i obsługa szkoleń, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów , konferencji, wystaw 
związanych z edukacją, publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, usługi: fizjoterapeutów w zakresie popra-
wy kondycji fizycznej - kluby zdrowia, kultury fizycznej, usłu-
gi sal gimnastycznych, organizowania zawodów sporto-
wych, rozrywki, usługi związane z organizacją wypoczynku, 
poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji sportowej, 
krzewienia kultury fizycznej i propagowania zdrowego stylu 
życia, przygotowywania osób do wykonywania zawodu fi-
zjoterapeuty, rehabilitanta i dokształcania osób wykonują-
cych zawód medyczny, publikowanie książek, szkolenie per-
sonelu medycznego w technikach wykonywania zabiegów 
fizjoterapeutycznych, fizykoterapeutycznych, obsługiwania 
urządzeń służących do ćwiczeń rekreacyjnych i gimnastyki 
leczniczej, szkolenie w zakresie stosowania technik kinezyte-
rapeutycznych i fizykoterapeutycznych oraz masażu leczni-
czego, usługi edukacyjne i szkoleniowe z dziedziny ortope-
dii, rehabilitacji, usługi organizacji wypoczynku zdrowotnego 
i rehabilitacyjnego, rekreacji, organizowanie obozów w za-
kresie nauki, rozrywki i zabawy, usługi klubów ochrony zdro-
wia w zakresie poprawiania kondycji zdrowotnej, usługi szko-
leniowe metod oraz technik rehabilitacji medycznej 
szczególnie w dziedzinie fizjoterapii i terapii manualnej ukie-
runkowanej na zapobieganie postępom i nawrotom choro-
by, pozbycie się bólu i usuwanie różnych dolegliwości, przy-
wracanie sprawności fizycznej po urazach, poprawianie 
ruchomości kręgosłupa, postawy ciała i siły mięśni, usługi 
wydawnicze, 44 dopasowywanie urządzeń i aparatów orto-
pedycznych, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące 
alergii, aromaterapia, badania w zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, badanie sprawności fizycznej, chiropraktyka [nasta-
wianie kręgosłupa], doradztwo dotyczące psychologiczne-
go łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo doty-
czące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, 
doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w za-
kresie zdrowia], doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, do-
radztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradz-
two medyczne w zakresie wybierania odpowiednich 
wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla 
osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, 
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo 
w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie die-
tetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie pomocy medycz-
nej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel 
medyczny, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób 
starszych, doradztwo w zakresie urody, doradztwo związane 
z psychologią integralną, doradztwo żywieniowe, fizjotera-
pia, informacja medyczna, kompilacja raportów medycz-
nych, konsultacje medyczne, konsultacje psychologiczne, 
konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie alergii, leczenie 
psychologiczne, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, le-
czenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub podob-
nych urazów (judo- seifuku), masaż gorącymi kamieniami, 
masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, ma-
saż tajski, masaż tkanek głębokich, masaże, medyczne bada-
nia osób, monitorowanie pacjentów, muzykoterapia w ce-
lach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, nadzór 
nad programami redukcji wagi, opieka medyczna i analizy 
związane z leczeniem pacjenta, oferowanie terapii laserowej 
do leczenia chorób, ocena kontroli wagi, opieka medyczna 
i zdrowotna, opieka psychologiczna, opieka zdrowotna doty-
cząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w postaci 
organizacji ochrony zdrowia (HMO), opieka zdrowotna w za-
kresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie masaży 
terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii relak-
sacyjnej, opieka zdrowotna związana z osteopatią, opieka 

zdrowotna związana z naturopatią, opieka zdrowotna zwią-
zana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z hydrotera-
pią, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji 
fizycznej, pilâtes terapeutyczny, placówki rekonwalescencji, 
planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowa-
nie diet odchudzających, planowanie programów odchu-
dzających, pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych 
wypadkach, pomoc osobom w rzucaniu palenia, poradnic-
two dietetyczne, poradnictwo medyczne, poradnictwo 
w zakresie odżywiania, poradnictwo w zakresie zdrowia pu-
blicznego, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradz-
two w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie 
żywienia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdro-
wia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, przygotowy-
wanie raportów dotyczących kwestii medycznych, reflekso-
logia, rehabilitacja fizyczna, świadczenie usług w zakresie 
programów odchudzania, terapia rehabilitacja, tradycyjny 
masaż japoński, udzielanie informacji dotyczących medycy-
ny, udzielanie informacji dotyczących, udzielanie informacji 
dotyczących akupunktury, udzielanie informacji dotyczą-
cych chiropraktyki, udzielanie informacji na temat poradnic-
twa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji 
związanych z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie 
informacji związanych z leczeniem przemieszczonych sta-
wów, skręceń lub złamanych kości, udzielanie informacji ży-
wieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała 
do celów medycznych, udzielanie informacji żywieniowych 
w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała 
do celów medycznych, udzielanie porad medycznych w za-
kresie redukcji masy ciała, udzielanie informacji związanych 
z usługami salonów piękności, usługi doradcze dotyczące 
odżywiania, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi 
doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze do-
tyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze doty-
czące aparatury i przyrządów medycznych, usługi doradcze 
i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i infor-
macyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane 
z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informa-
cyjne związane z produktami farmaceutycznymi, usługi dorad-
cze i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycz-
nych, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, 
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze związa-
ne z dietą, usługi doradcze związane z usługami medyczny-
mi, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi do-
radcze w zakresie przyrządów medycznych, usługi doradcze 
w zakresie implantów ortopedycznych, usługi doradcze 
w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie żywienia, 
usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi drenażu limfatycz-
nego, usługi doradztwa żywieniowego, usługi doradztwa 
związane z odchudzaniem, usługi doradztwa w zakresie 
kontrolowania wagi, usługi doradztwa technicznego doty-
czącego zdrowia, usługi fizjoterapii, usługi gabinetów od-
chudzania, usługi indywidualnych konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, usługi informacji medycznej, 
usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem 
Internetu, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, 
usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi ma-
sażu stóp, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, 
usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzą-
cymi, usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie kuracji 
odchudzających, usługi w zakresie leczenia medycznego, 
usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena 
sprawności fizycznej, usługi w zakresie odchudzania, zabiegi 
terapeutyczne dla ciała, zapewnianie obiektów i sprzętu 
do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu 
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długoterminowej opieki, zapewnianie tymczasowej opieki 
zastępczej, zapewnianie zaplecza medycznego podczas im-
prez sportowych, usługi w zakresie: specjalistycznej opieki 
zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, fizjoterapii, fizykoterapii, 
ortopedii, osteopatii, diagnostyki USG, diagnostyki medycz-
nej , usługi w zakresie rehabilitacji, komputerowego badanie 
stóp i analiza chodu, dietetyki, usługi w zakresie badania nie-
tolerancji pokarmowych MRT, usługi w zakresie terapii prze-
ciwbólowej, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie 
klawi terapii, usługi w zakresie igło terapii, usługi w zakresie 
aurikuloterapii, usługi w zakresie terapii TECAR, usługi w za-
kresie terapii zimnem i kompresją GAME READY, usługi w za-
kresie indywidualnej opieki sportowców, usługi w zakresie 
kinesiotapingu, usługi w zakresie terapii wisceralnej, usługi 
w zakresie terapii czaszkowo - krzyżowej, usługi w zakresie 
terapii stawów skroniowo-żuchwowych, usługi w zakresie 
korekcji wad postawy, profilaktyki i promocji zdrowotnej oraz 
odnowy biologicznej, prowadzenie innej działalności bezpo-
średnio lub pośrednio związanej z ochroną i odnową zdro-
wia, usługi rehabilitacji i odnowy w pełnym zakresie - fizjote-
rapia, medycyna sportowa, medycyna niekonwencjonalna, 
diagnostyka wad postawy, doradztwo w zakresie zdrowia, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, rehabilitacja, ze szczegól-
nym uwzględnieniem problematyki medycyny sportowej, 
konsultacje i porady medyczne prowadzenie innej działalno-
ści bezpośrednio lub pośrednio związanej z ochroną i odno-
wą zdrowia z zakresu diagnostyki medycznej, profilaktyki 
zdrowotnej zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych, usłu-
gi doradcze w zakresie produktów i urządzeń medycznych 
i rehabilitacyjnych, usługi rehabilitacji leczniczej, fizykotera-
pii, usługi w zakresie wypożyczania i udostępniania artyku-
łów i sprzętu zaopatrzenia ortopedyczno - rehabilitacyjnego, 
wypożyczanie sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i or-
topedycznego, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwi-
czeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, opieka 
pielęgniarska, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeu-
tycznych, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem 
pacjenta, usługi elektroterapii dla fizjoterapii.

(210) 485265 (220) 2016 09 28
(731) MEILLEURTAUX, Paryż, FR
(540) preferate
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
ekspertyzy w zakresie działalności handlowej, informacje 
w zakresie prognoz ekonomicznych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, bezpośrednia reklama pocztowa, publiko-
wanie tekstów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, rozpowszechnianie reklam, 36 usługi ubezpie-
czeniowe, transakcje finansowe, sprawy monetarne, usługi 
bankowe, majątek nieruchomy, wycena majątku, wyceny 
fiskalne, ewaluacja finansowa, usługi finansowania, doradz-
two finansowe, analizy finansowe, tworzenie lub inwestowa-
nie środków kapitałowych, informacje w zakresie finansów, 
informacje w sprawach ubezpieczeń, informacje w zakresie 
nieruchomości, usługi konsultingu finansowego, doradztwo 
ubezpieczeniowe, doradztwo dotyczące nieruchomości, 
inwestycje finansowe, maklerstwo, maklerstwo finansowe, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w zakresie 
pożyczek na nieruchomości, 42 naukowe i techniczne usługi 

i badania oraz związane z nimi projektowanie, przemysłowe 
analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój kompute-
rowego sprzętu i oprogramowania.

(210) 485271 (220) 2015 03 12
(731) RESIDE ETUDES INVESTISSEMENT, Paryż, FR
(540) RESIDE ETUDES
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
zarządzanie nieruchomością, usługi w zakresie nieruchomo-
ści (zarządzanie, pośrednictwo i wynajmowanie budynków, 
mieszkań, mieszkań typu studio, kawalerek, powierzchni 
handlowych, biur), usługi wynajmowania umeblowanych 
lub nieumeblowanych mieszkań typu studio i kawalerek, or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe (nierucho-
mości), wycena nieruchomości, szacowanie nieruchomości, 
37 budowa budynków, budowa i utrzymanie budynków 
z mieszkaniami przeznaczonymi dla studentów, nadzór bu-
dowlany, udzielanie informacji związanych z budową i na-
prawą, murarstwo, usługi dekarskie, tynkowanie, usługi hy-
drauliczne i malarskie, tapetowanie, czyszczenie budynków 
od zewnątrz, konserwacja budynków, mieszkań, mieszkań 
typu studio i kawalerek, usługi doradztwa w zakresie bu-
downictwa, w szczególności w zakresie budowy domów 
z mieszkaniami przeznaczonymi dla studentów, 42 architek-
tura, projektowanie urbanistyczne, projekty techniczne i eks-
pertyzy w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, prace 
badawcze i projektowe w zakresie budynków mieszkalnych 
przeznaczonych dla studentów, projektowanie budowlane, 
w szczególności w zakresie budowy domów z mieszkaniami 
przeznaczonymi dla studentów, rysunek techniczny, archi-
tektura wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, 43 hotele, 
tymczasowe zakwaterowanie, tymczasowe zakwaterowanie 
w domach z mieszkaniami przeznaczonymi dla studentów, 
wynajmowanie zakwaterowania (umeblowanego lub nie-
umeblowanego) na pobyt czasowy, budynki mieszkalne 
użytkowane na zasadzie korzystania w oznaczonym cza-
sie, budynki mieszkalne użytkowane na zasadzie własności 
współdzielonej, wynajmowanie zakwaterowania na po-
byt czasowy dla studentów, pensjonaty, usługi hotelarskie, 
usługi hotelarskie dla studentów, motele, usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), domy turystyczne, 
wynajmowanie krzeseł, stołów, bielizny pościelowej, bielizny 
stołowej, zastawy stołowej i szklanych naczyń, wynajmo-
wanie sal na zebrania, sal konferencyjnych, stołówki, usługi 
restauracyjne, bary szybkiej obsługi, snack-bary, restauracje 
samoobsługowe, kafeterie (bufety), kawiarnie, usługi baro-
we, katering, usługi w zakresie rezerwowania tymczasowego 
zakwaterowania, usługi w zakresie rezerwowania tymczaso-
wego zakwaterowania dla studentów, pensjonaty, hotele, 
motele.

(210) 485962 (220) 2018 05 15
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VIKKING KTS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Biała Podlaska

(540) ViKKiNG Doors and windows
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.09.02
(510), (511) 19 drzwi niemetalowe, okna niemetalowe, pro-
file niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe ościeżnice 
do drzwi, niemetalowe ościeżnice do okien, niemetalowe 
okładziny na okna i drzwi, listwy niemetalowe dla budow-
nictwa, niemetalowe płyty okładzinowe dla budownictwa.

(210) 485963 (220) 2018 05 15
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VIKKING KTS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Biała Podlaska

(540) RealWood created by VIKKING

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 drzwi niemetalowe, okna niemetalowe, pro-
file niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe ościeżnice 
do drzwi, niemetalowe ościeżnice do okien, niemetalowe 
okładziny na okna i drzwi, listwy niemetalowe dla budow-
nictwa, wszystkie wyżej wymienione towary z wyłączeniem 
parkietów, listew przypodłogowych.

(210) 485971 (220) 2018 05 15
(731) HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 485986 (220) 2018 05 16
(731) PODOLOG 24 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) alto

(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 wkładki ortopedyczne.

(210) 485996 (220) 2018 05 16
(731) PODOLOG 24 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) alto

(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 wkładki ortopedyczne.

(210) 486021 (220) 2018 05 17
(731) 4ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 4organic HEALTHY & NATURAL CERTIFIED PRODUCTS

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.11, 27.07.17, 27.07.21, 
05.03.13, 05.03.14, 26.11.02, 26.11.08

(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, płyny 
do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty 
do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, pre-
paraty do prostowania włosów, szampony, suche szampony, 
farby do włosów, kosmetyki upiększające, szminki, pomadki 
do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki] 
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosme-
tyczne, kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, 
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, 
mydła, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryj-
ne, piżmo [perfumeria], olejki eteryczne, esencje eterycz-
ne, woda kolońska, antyperspiranty [środki przeciwpotne], 
balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki (środki 
chemiczne do ożywiania kolorów) do użytku domowego 
[pranie], bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe 
do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody, ołówki do brwi, 
pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania maki-
jażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty 
do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, 
detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, drewno zapachowe, preparaty do usuwania far-
by, mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole 
do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, krochmal [apretura], krochmal do celów 
pralniczych, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakie-
rów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznok-
cie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne rzęsy, lotony 
do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder 
do makijażu, mleczko oczyszczające do celów kosmetycz-
nych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust 
do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, 
olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do ce-
lów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki 
zapachowe], preparaty do prania, preparaty do nabłysz-
czania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, 
olejki do ciała, żele, żele oczyszczające, żele pod prysznic, 
żele do mycia, balsamy, mleczka do opalania i po opala-
niu, kremy i kosmetyczne emulsje do opalania, preparaty 
kąpielowe do celów higienicznych, pumeks, talk kosme-
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tyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów 
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina 
kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, 
wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, żele 
do masażu inne niż do celów medycznych, płyny do mycia, 
płyny do higieny intymnej, emulsje do twarzy i do ciała, pły-
ny do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, 5 produkty 
farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety, środki 
sanitarne do celów medycznych, tampony, tampony sani-
tarne, podpaski, podpaski higieniczne, podpaski dla kobiet, 
wkładki higieniczne, wkładki ochronne do majtek, wkład-
ki do stanika dla matek karmiących, wkładki do majtek dla 
osób cierpiących na inkontynencję, jednorazowe wkładki 
do pieluch dla osób cierpiących na inkontynencję, żele prze-
ciwzapalne, antybakteryjne, dietetyczna żywność i substan-
cje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla 
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, 
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, 
woski dentystyczne, środki odkażające, dezodoranty inne niż 
do użytku osobistego, odświeżacze do powietrza, środki od-
straszające owady, pieluchy (pieluchy dziecięce), preparaty 
medyczne do leczenia skóry głowy i ciała, maści, kremy i lo-
tiony do leczenia odparzeń (wysypki pieluchowej), lecznicze 
toniki do skóry, lecznicze kremy i lotiony do skóry, wazelina 
do skóry do celów medycznych, wszystkie wyżej wymienio-
ne produkty dla niemowląt i/lub dzieci, produkty i prepara-
ty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, sole do ką-
pieli do celów medycznych, środki do kąpieli leczniczych, 
kąpiele lecznicze, preparaty terapeutyczne do kąpieli, błota 
i borowiny do kąpieli, błota i borowiny do celów leczniczych, 
sole do kąpieli mineralnych, preparaty medyczne w posta-
ci leczniczych kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek i balsa-
mów, produkty lecznicze do włosów, środki do odświeżania 
powietrza, odświeżacze do ubrań i tkanin, kadzidełka do od-
straszania owadów, drewno cedrowe jako środek odstrasza-
jący owady, środki do odstraszania owadów, preparaty prze-
ciw molom, trociczki do odymiania, chusteczki nasączone 
płynami farmaceutycznymi, 35 usługi sprzedaży towarów 
kosmetyczno-pielęgnacyjnych i towarów do celów domo-
wych i gospodarczych takich jak: artykuły higieniczne, arty-
kuły toaletowe, środki sanitarne, środki chemiczne domowe 
i gospodarcze.

(210) 486342 (220) 2018 05 24
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) Lipitrop MK-7 suplement diety ekstrakt lipidowy 

z nowozelandzkich małży zielonych witamina D 
witamina K

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparat wspomagający funkcjonowanie ukła-
du kostno-mięśniowego.

(210) 486444 (220) 2018 05 28
(731) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa
(540) r.Flame
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (materiały), 
dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów 
włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtra-
cyjne (materiały), folie metalowe izolacyjne, izolacje prze-
ciwwilgociowe budynków, izolacyjne (materiały), materiały 
ciepłochronne, mineralna wełna (izolator), ognioodporne 
materiały izolacyjne, piankowe podpórki, szklana (wata) 
do izolacji, szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, za-
prawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.

(210) 486445 (220) 2018 05 28
(731) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa
(540) r.Proof
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (materiały), 
dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów 
włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtra-
cyjne (materiały), folie metalowe izolacyjne, izolacje prze-
ciwwilgociowe budynków, izolacyjne (materiały), materiały 
ciepłochronne, mineralna wełna (izolator), ognioodporne 
materiały izolacyjne, piankowe podpórki, szklana (wata) 
do izolacji, szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, za-
prawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.

(210) 486447 (220) 2018 05 28
(731) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa
(540) r.Force
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (materiały), 
dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów 
włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtracyjne 
(materiały), folie metalowe izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe 
budynków, izolacyjne (materiały), materiały ciepłochronne, mine-
ralna wełna (izolator), ognioodporne materiały izolacyjne, pianko-
we podpórki, szklana (wata) do izolacji, szklane (włókno) do izola-
cji, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.

(210) 486455 (220) 2018 05 28
(731) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa
(540) r.Fly
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (materiały), 
dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów 
włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtra-
cyjne (materiały), folie metalowe izolacyjne, izolacje prze-
ciwwilgociowe budynków, izolacyjne (materiały), materiały 
ciepłochronne, mineralna wełna (izolator), ognioodporne 
materiały izolacyjne, piankowe podpórki, szklana (wata) 
do izolacji, szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, za-
prawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.

(210) 486456 (220) 2018 05 28
(731) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa
(540) r.Whiz
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (materiały), 
dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów 
włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtra-
cyjne (materiały), folie metalowe izolacyjne, izolacje prze-
ciwwilgociowe budynków, izolacyjne (materiały), materiały 
ciepłochronne, mineralna wełna (izolator), ognioodporne 
materiały izolacyjne, piankowe podpórki, szklana (wata) 
do izolacji, szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, za-
prawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.
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(210) 486458 (220) 2018 05 28
(731) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa
(540) r.Heavy
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (mate-
riały), dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza 
nie do celów włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc 
izolacyjny, filtracyjne (materiały), folie metalowe izola-
cyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków, izolacyjne 
(materiały), materiały ciepłochronne, mineralna wełna 
(izolator), ognioodporne materiały izolacyjne, piankowe 
podpórki, szklana (wata) do izolacji, szklane (włókno) 
do izolacji, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, tkaniny 
izolacyjne.

(210) 486460 (220) 2018 05 28
(731) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa
(540) r.Free
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (mate-
riały), dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza 
nie do celów włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc 
izolacyjny, filtracyjne (materiały), folie metalowe izola-
cyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków, izolacyjne 
(materiały), materiały ciepłochronne, mineralna wełna 
(izolator), ognioodporne materiały izolacyjne, piankowe 
podpórki, szklana (wata) do izolacji, szklane (włókno) 
do izolacji, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, tkaniny 
izolacyjne.

(210) 486461 (220) 2018 05 28
(731) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa
(540) r.Noise
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (mate-
riały), dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza 
nie do celów włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc 
izolacyjny, filtracyjne (materiały), folie metalowe izola-
cyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków, izolacyjne 
(materiały), materiały ciepłochronne, mineralna wełna 
(izolator), ognioodporne materiały izolacyjne, piankowe 
podpórki, szklana (wata) do izolacji, szklane (włókno) 
do izolacji, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, tkaniny 
izolacyjne.

(210) 486462 (220) 2018 05 28
(731) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa
(540) r.Burn
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (mate-
riały), dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza 
nie do celów włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc 
izolacyjny, filtracyjne (materiały), folie metalowe izola-
cyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków, izolacyjne 
(materiały), materiały ciepłochronne, mineralna wełna 
(izolator), ognioodporne materiały izolacyjne, piankowe 
podpórki, szklana (wata) do izolacji, szklane (włókno) 
do izolacji, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, tkaniny 
izolacyjne.

(210) 486626 (220) 2018 06 02
(731) RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów
(540) MULTImine

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, 
17 kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, 19 kształtki 
rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, rurociągi zasilające, 
niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury wodocią-
gowe niemetalowe.

(210) 486760 (220) 2018 06 05
(731) ME INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotów
(540) AURA PARK

(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje reklamowe, 
katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, katalogi prezentują-
ce produkty, materiały do opakowywania, torby papierowe, 
torby z tworzyw sztucznych, 35 zarządzanie w działalności 
handlowej, administrowanie w działalności handlowej, do-
radztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalno-
ści gospodarczej, zarządzanie i administrowanie centrum 
handlowo-usługowo-rozrywkowym, administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, 
zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające 
na ich swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie wielo-
branżowym, takich jak: produkty spożywcze, napoje bezal-
koholowe, napoje alkoholowe, odzież i akcesoria, obuwie, 
nakrycia głowy, artykuły tekstylne, artykuły pościelowe, dy-
wany, farmaceutyki, kosmetyki, artykuły higieniczne, środki 
czystości, gry i zabawki, książki, artykuły papierowe, artykuły 
szkolne, rośliny, zwierzęta, karma dla zwierząt, artykuły dla 
zwierząt, sprzęt elektryczny i elektroniczny, oświetlenie, 
sprzęt komputerowy, nośniki danych, sprzęt RTV, AGD, przy-
bory kuchenne, pojazdy, wyroby jubilerskie, wyroby gospo-
darstwa domowego, chemikalia, narzędzia, meble, szkło, arty-
kuły sportowe, części samochodowe, artykuły motoryzacyjne, 
wyroby budowlane, wykładziny, panele, chemia budowlana, 
płytki ceramiczne, towary przemysłowe, artykuły i sprzęt 
ogrodniczy, artykuły do majsterkowania, artykuły podróżne, 
walizki, gazety, organizacja i zarządzanie kwestami i akcjami 
charytatywnymi, organizacja i zarządzanie działalnością go-
spodarczą w zakresie projektów (przedsięwzięć) budowla-
nych polegających na budowie i przygotowaniu komplek-
sów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych 
do wynajmowania, użyczenia, sprzedaży, zarządzanie bizne-
sowe dla sklepów, biznesowe zarządzanie dotyczące nieru-
chomości, marketing, organizacja i przeprowadzanie promo-
cji sprzedaży jak i doradztwo w tym zakresie, promocja 
obrotu nieruchomościami, rozpowszechnianie informacji 
handlowej, informacja handlowa i doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, dekoracja 
wystaw sklepowych, organizowanie pokazów mody, dystry-
bucja materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpo-
wszechnianie próbek towarów, doradztwo w zakresie pla-
nów promocyjnych oraz akcji reklamowych, reklama, reklama 
billboardowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama 
za pośrednictwem środków elektronicznych, rozprowadza-
nie ulotek reklamowych, usługi reklamy i promocji sprzedaży 
na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie 
dystrybutorów automatycznych, organizacja pokazów towa-
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rów i usług, organizacja targów i wystaw w celach handlo-
wych, zarządzanie halami targowymi i targowiskami, usługi 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: produkty 
spożywcze, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, 
odzież i akcesoria, obuwie, nakrycia głowy, artykuły tekstyl-
ne, artykuły pościelowe, dywany, farmaceutyki, kosmetyki, 
artykuły higieniczne, środki czystości, gry i zabawki, książki, 
artykuły papierowe, artykuły szkolne, rośliny, zwierzęta, kar-
ma dla zwierząt, artykuły dla zwierząt, sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, oświetlenie, sprzęt komputerowy, nośniki da-
nych, sprzęt RTV, AGD, przybory kuchenne, pojazdy, wyroby 
jubilerskie, wyroby gospodarstwa domowego, chemikalia, 
narzędzia, meble, szkło, artykuły sportowe, części samocho-
dowe, artykuły motoryzacyjne, wyroby budowlane, wykła-
dziny, panele, chemia budowlana, płytki ceramiczne, towary 
przemysłowe, artykuły i sprzęt ogrodniczy, artykuły do maj-
sterkowania, artykuły podróżne, walizki, gazety, 36 usługi 
w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomo-
ściami w tym kompleksami handlowymi, lokalami, po-
wierzchniami użytkowymi, organizowanie zbiórek funduszy 
na cele dobroczynne, organizowanie zbiórek na inne cele niż 
dobroczynne, wynajmowanie nieruchomości do celów han-
dlowych, wynajmowanie powierzchni biurowych, użytko-
wych oraz pomieszczeń mieszkalnych, usługi wyceny po-
wierzchni w centrum handlowo-usługowo-rozrywkowych, 
wynajem powierzchni dla osób trzecich wynajmujących 
w celach prywatnych lub handlowych, usługi finansowe, 
usługi ubezpieczeniowe, prowadzenie kwest, zarządzanie 
nieruchomościami, prowadzenie i administracja osiedla 
mieszkaniowego, usługi finansowe, usługi finansowe w za-
kresie przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budo-
wie i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów 
niemieszkalnych i mieszkalnych do wynajmowania, użycze-
nia, sprzedaży, pośrednictwo w sprawach kupna i sprzedaży 
nieruchomości, pośrednictwo w sprawach najmu budyn-
ków, lokali i powierzchni mieszkalnych, handlowych, użytko-
wych, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finansowe w za-
kresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu, 
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego (sprze-
daż i zakup nieruchomości), zarządzanie organizacją i co-
dzienną działalnością biur i nieruchomości, usługi w zakresie 
sprzedaży i zakupu nieruchomości, zarządzanie i administra-
cja nieruchomościami w celach handlowych dla osób trze-
cich, pośrednictwo kredytowe, 37 usługi budowlane, napra-
wy urządzeń i instalacji stosowanych w budynkach 
komercyjnych, biurach i magazynach w zakresie urządzeń 
i instalacji do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz-
czania powietrza, do uzdatniania powietrza, do chłodzenia, 
zamrażania, suszenia, oczyszczania i uzdatniania wody, 
do zmiękczania wody, do zaopatrywania w wodę i sanitacji, 
łazienkowych, sanitarnych, kanalizacyjnych, wodno-kanaliza-
cyjnych, gazowych, grzewczych, do gotowania, oświetlenio-
wych, elektrycznych, elektronicznych, elektrycznych i elek-
tronicznych do wideomonitoringu, pod instalację sprzętu 
komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, audiowi-
zualnych i w zakresie technologii informacyjnej, alarmowych, 
zabezpieczających, sygnalizacyjnych, ochronnych, ostrze-
gawczych, zbrojeniowych, elektrycznego okablowania, 
przeciwpożarowych, do transportu linowego, instalowanie 
i naprawa wind i dźwigów, usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i instalacji stosowanych w budynkach komercyj-
nych, biurach i magazynach w zakresie urządzeń i instalacji 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-
wietrza, do uzdatniania powietrza, do chłodzenia, zamraża-
nia, suszenia, oczyszczania i uzdatniania wody, do zmiękcza-
nia wody, do zaopatrywania w wodę i sanitacji, łazienkowych, 
sanitarnych, kanalizacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, gazo-

wych, grzewczych, do gotowania, oświetleniowych, elek-
trycznych, elektronicznych, elektrycznych i elektronicznych 
do wideomonitoringu, pod instalację sprzętu komputerowe-
go i urządzeń telekomunikacyjnych, audiowizualnych i w za-
kresie technologii informacyjnej, alarmowych, zabezpiecza-
jących, sygnalizacyjnych, ochronnych, ostrzegawczych, 
zbrojeniowych, elektrycznego okablowania, przeciwpożaro-
wych, do transportu linowego, instalowanie i naprawa wind 
i dźwigów, informacja budowlana, budowa stoisk targowych 
i sklepów, informacja o naprawach w zakresie urządzeń i in-
stalacji stosowanych w budynkach komercyjnych, biurach 
i magazynach, renowacja punktów sprzedaży detalicznej, 
montaż urządzeń i instalacji do ogrzewania, wentylacji, kli-
matyzacji i oczyszczania powietrza, do uzdatniania powie-
trza, do chłodzenia, zamrażania, suszenia, oczyszczania 
i uzdatniania wody, do zmiękczania wody, do zaopatrywania 
w wodę i sanitacji, łazienkowych, sanitarnych, kanalizacyjnych, 
wodno-kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, do gotowa-
nia, oświetleniowych, elektrycznych, elektronicznych, elek-
trycznych i elektronicznych do wideomonitoringu, pod insta-
lację sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 
audiowizualnych i w zakresie technologii informacyjnej, alar-
mowych, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, ochronnych, 
ostrzegawczych, zbrojeniowych, elektrycznego okablowa-
nia, przeciwpożarowych, do transportu linowego, w zakresie 
wind i dźwigów, informacja o naprawach w zakresie urzą-
dzeń i instalacji stosowanych w budynkach komercyjnych, 
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, powierzch-
ni i obiektów magazynowych, administrowanie miejscami 
parkingowymi, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przed-
miotów dystrybuowanych w centrum, pakowanie i przepa-
kowywanie, usługi transportowe, doradztwo w zakresie wy-
żej wymienionych usług, informacja o wyżej wymienionych 
usługach, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, 
edukacja [kształcenie], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
rozrywka, zajęcia kulturalne i sportowe, organizowanie roz-
rywki wizualnej i muzycznej, usługi dziecięcych placów za-
baw, usługi rozrywkowe dla dzieci, organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, rozrywka muzyczna, usługi prezentacji 
nagród rozrywkowych, usługi klubów (rozrywka lub eduka-
cja), organizowanie i obsługa loterii, konkursów, organizowa-
nie zawodów (edukacja lub rozrywka), obsługa sal kinowych, 
salonów gier, centra rozrywki, wypożyczalnia filmów, salony 
fitness, pokazy mody, usługi w zakresie szkoleń, organizowa-
nie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organi-
zowanie zawodów w celach kulturalnych, przygotowanie 
wydarzeń kulturalnych, imprezy kulturalne, 42 architektura, 
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie budowlane, 
miernictwo, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, do-
radztwo w zakresie wyżej wymienionych usług, informacja 
o wyżej wymienionych usługach, 43 usługi gastronomiczne, 
restauracje, kawiarnie, bary, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług, 
informacja o wyżej wymienionych usługach, 44 usługi 
optyczne, usługi kosmetyczne, salony fryzjerskie, salony 
piękności, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 
doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług, informa-
cja o wyżej wymienionych usługach.

(210) 486761 (220) 2018 06 05
(731) ZUMA LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) elampy.pl
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(531) 13.01.06, 13.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kable i przewody elektryczne, przedłużacze 
elektryczne, zasilacze LED, włączniki do profili LED, czujniki 
ruchu, włączniki, 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
abażury, architektoniczne oprawy do oświetlenia, elektrycz-
ne dekoracyjne kolorowe światełka, elektryczne oprawy 
oświetleniowe zewnętrzne, elektryczne oprawy oświetlenio-
we, lampy elektryczne, oprawy, obudowy i osłony do oświe-
tlenia, oświetlenie, żarówki, taśmy LED, żarówki LED, akcesoria 
do taśm LED, profile LED, oprawy hermetyczne LED, świe-
tlówki LED, halogeny, naświetlacze, oprawy halogenowe, 
oprawy rastowe, panele LED, lampy LED, plafony, żyrandole, 
lampki biurowe, oświetlenie samochodowe LED, oświetlenie 
ogrodowe, oświetlenie sufitowe, lampy halogenowe, lampy 
metalohalogenkowe, lampy podłogowe, lampy oświetle-
niowe, lampy stojące, lampy wiszące, stojące lampy, lampy 
olejowe, lampy próżniowe, lampy ścienne, lampy stołowe, 
lampy biurkowe, lampy elektryczne, lampy fluorescencyjne, 
lampy studyjne, lampy inspekcyjne, lampy akwariowe, lampy 
awaryjne, lampy LED, testowe lampy samochodowe, lampy 
stroboskopowe, elektryczne lampy wyładowcze, podwodne 
lampy LED, oświetlenie dachowe, ozdoby choinkowe, oświe-
tleniowe lampy wyładowcze, przenośne lampy, elektryczne 
lampy żarowe, lampy do kasków, szkła do lamp, sufitowe 
lampy wiszące, neonowe lampy oświetleniowe, 35 sprzedaż 
hurtowa i detaliczna  oraz sprzedaż internetowa oświetlenia, 
żarówek, lamp, artykułów elektrycznych, żyrandoli, taśm LED, 
żarówek LED, zasilaczy LED, akcesorii do taśm LED, profili LED, 
włączników do profili LED, opraw hermetycznych LED; świe-
tlówek LED, halogenów, naświetlaczy, opraw halogenowych, 
czujników ruchu, włączników, opraw rastowych, paneli LED, 
lampy LED, plafonów, żyrandoli, lamp biurowych, oświetle-
nia samochodowego LED, oświetlenia ogrodowego, artyku-
łów elektrycznych, oświetlenia sufitowego.

(210) 486762 (220) 2018 06 05
(731) ZUMA LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) zumaline
(510), (511) 9 kable i przewody elektryczne, przedłużacze 
elektryczne, zasilacze LED, włączniki do profili LED, czujniki 
ruchu, włączniki, 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
abażury, architektoniczne oprawy do oświetlenia, elektrycz-
ne dekoracyjne kolorowe światełka, elektryczne oprawy 
oświetleniowe zewnętrzne, elektryczne oprawy oświetlenio-
we, lampy elektryczne, oprawy, obudowy i osłony do oświe-
tlenia, oświetlenie, żarówki, taśmy LED, żarówki LED,  akcesoria 
do taśm LED, profile LED, oprawy hermetyczne LED, świe-
tlówki LED, halogeny, naświetlacze, oprawy halogenowe, 
oprawy rastowe, panele LED, lampy LED, plafony, żyrandole, 
lampki biurowe, oświetlenie samochodowe LED, oświetlenie 
ogrodowe, oświetlenie sufitowe, lampy halogenowe, lampy 
metalohalogenkowe, lampy podłogowe, lampy oświetle-
niowe, lampy stojące, lampy wiszące, stojące lampy, lampy 
olejowe, lampy próżniowe, lampy ścienne, lampy stołowe, 
lampy biurkowe, lampy elektryczne, lampy fluorescencyjne, 
lampy studyjne, lampy inspekcyjne, lampy akwariowe, lampy 
awaryjne, lampy LED, testowe lampy samochodowe, lampy 
stroboskopowe, elektryczne lampy wyładowcze, podwodne 
lampy LED, oświetlenie dachowe, ozdoby choinkowe, oświe-
tleniowe lampy wyładowcze, przenośne lampy, elektryczne 
lampy żarowe, lampy do kasków, szkła do lamp, sufitowe 
lampy wiszące, neonowe lampy oświetleniowe, 35 sprzedaż 
hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż internetowa oświetlenia, 
żarówek, lamp, artykułów elektrycznych, żyrandoli, taśm LED, 
żarówek LED, zasilaczy LED, akcesorii do taśm LED, profili LED, 

włączników do profili LED, opraw hermetycznych LED; świe-
tlówek LED, halogenów, naświetlaczy, opraw halogenowych, 
czujników ruchu, włączników, opraw rastowych, paneli LED, 
lampy LED, plafonów, żyrandoli, lamp biurowych, oświetle-
nia samochodowego LED, oświetlenia ogrodowego, artyku-
łów elektrycznych, oświetlenia sufitowego.

(210) 486857 (220) 2018 06 07
(731) TAULITZ MARIAN, Rogów Sobócki
(540) Polish Kosher Food

(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.01.01, 24.01.05, 24.09.01
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach na kupno 
i sprzedaż produktów żywnościowych.

(210) 486874 (220) 2018 06 08
(731) LINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) Dr MAG

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.02, 
26.04.18

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki.

(210) 486889 (220) 2018 06 08
(731) GRYNKIEWICZ AGNIESZKA, Warszawa
(540) DOGFULNESS
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe, sportowe, 
usługi instruktażowe, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów szkoleniowych, szkolenia w zakresie behawiorystyki, 
szkolenie psów, trening posłuszeństwa dla zwierząt, treningi 
w zakresie modyfikacji zachowań niepożądanych u psów, 
treningi dla psów z problemami behawioralnymi, szkolenie 
psów nadpobudliwych, szkolenie psów wykazujących za-
chowania lękowe lub agresję, szkolenie psów przewodników 
dla osób niewidomych, tresura zwierząt dla osób trzecich, 
organizowanie imprez sportowych i konkursów z udziałem 
zwierząt, pokazy psów, organizowanie konkursów dla psów, 
szkolenie w obchodzeniu się z psami, nauczanie o opiece 
nad psami, nauczanie pielęgnacji zwierząt domowych, or-
ganizowanie szkoleń dotyczących praw zwierząt i szacunku 
do zwierząt, kształcenie instruktorów szkolących psy pracu-
jące, w tym psy asystujące osobom niepełnosprawnym, na-
uka tresury zwierząt, doradztwo w zakresie poprawy relacji 
pomiędzy psem a opiekunem, usługi instruktora w zakresie 
behawioryzmu zwierząt, usługi publikacji, publikacje multi-
medialne, publikacje materiałów edukacyjnych, udostępnia-
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nie publikacji elektronicznych on-line, publikowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), produkcja filmów instrukta-
żowych, doradztwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. 
usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(210) 486896 (220) 2018 07 23
(731) ERIK ABBAS, Warszawa
(540) Bassi
(510), (511) 25 odzież, koszule.

(210) 486989 (220) 2018 06 12
(731) CHACHULSKA EWELINA, Pabianice
(540) VEGANIKA
(510), (511) 29 kiełbaski wegetariańskie, przetworzone owo-
ce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strącz-
kowych), pasztety warzywne, burgery warzywne, przeciery 
warzywne, pasty warzywne, gotowe dania warzywne, go-
towe produkty z warzyw, 30 kasze, kasza bulgur, potrawy 
na bazie mąki, preparaty zbożowe, przetwory spożywcze 
na bazie ziaren, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów 
spożywanych przez ludzi, suche i świeże makarony, kluski 
i pierogi, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, dania 
gotowe na bazie ryżu, gotowe dania z makaronu, gotowe 
przekąski na bazie zbóż, przekąski i dania z kukurydzy, płatki 
śniadaniowe, kanapki, dania lifilizowane, pasty, pesto, sosy, 
31 zboża, otręby, świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła.

(210) 487071 (220) 2018 06 13
(731) PAWLAK ANDRZEJ, Katowice
(540) Give more

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 torebki papierowe i z tworzyw sztucznych 
ozdobne lub tylko papierowe ozdobne, papier do pakowa-
nia prezentów, kartki okolicznościowe.

(210) 487115 (220) 2018 06 14
(731) JOINT SERVICES INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Dream-Cloud
(510), (511) 10 poduszki ortopedyczne, poduszki przeciwo-
dleżynowe, poduszki przeciw bezsenności, podkładki i po-
duszki przeciwodleżynowe, ortopedyczne poduszki do stóp, 
nasenne poduszki wypełnione puchem, poduszki do celów 
medycznych, poduszki do użytku ortopedycznego, poduszki 
do użytku terapeutycznego, poduszki wyściełane do celów 
medycznych, nadmuchiwane poduszki do celów medycz-
nych, poduszki dmuchane do celów medycznych, poduszki 
(nadmuchiwane -) do celów medycznych, dmuchane po-
duszki do celów medycznych, poduszki szyjne do użytku 
medycznego, poduszki wodne do celów medycznych, po-
duszki podgrzewane, nieelektryczne, do celów medycznych, 
poduszki podgrzewane [podkładki] do celów medycznych, 
elektryczne poduszki grzewcze do użytku medycznego, 

dmuchane podkładki [poduszki] do celów medycznych, po-
duszki podgrzewane, elektryczne, do celów medycznych, 
poduszki nadmuchiwane dla niemowląt [do celów medycz-
nych], poduszki powietrzne dla niemowląt [do celów me-
dycznych], wyściełane podpory karku [poduszki] do użytku 
chirurgicznego, poduszki podgrzewane [podkładki], nie-
elektryczne, do celów medycznych, poduszki do siedzeń 
wózków inwalidzkich [do użytku medycznego], poduszki 
do celów medycznych przystosowane do podtrzymywania 
twarzy, poduszki na woreczki z lodem do celów medycz-
nych, poduszki do użytku medycznego do podpierania nie-
mowląt w trakcie badania, poduszki profilowane do łóżek dla 
pacjentów [przystosowane do celów medycznych], podusz-
ki do użytku medycznego do podpierania niemowląt w trak-
cie kąpania, poduszki profilowane dla pacjentów siedzących 
na krzesłach [przystosowane do celów medycznych], ma-
terace położnicze, materace przeciwodleżynowe, materace 
przeciw odleżynom, materace do celów medycznych, seg-
mentowe, nadmuchiwane, lecznicze materace o niskiej strat-
ności powietrza, materace powietrzne dla dzieci [do celów 
medycznych], materace powietrzne dla niemowląt [do ce-
lów medycznych], materace do wózków szpitalnych dla pa-
cjentów, materace ortopedyczne zapobiegające tworzeniu 
się odleżyn, materace dmuchane do celów medycznych, 
materace nadmuchiwane do celów medycznych, materace 
nadmuchiwane do celów ortopedycznych, materace orto-
pedyczne do użytku medycznego, materace zmiennociśnie-
niowe do użytku medycznego, ochraniacze na materace dla 
osób cierpiących na inkontynencję, łóżka położnicze, łóżka 
hybrydowe będące łóżkami wodnymi z miękkimi bokami 
[do użytku medycznego], łóżka wodne do celów medycz-
nych, łóżka podgrzewane do leczenia medycznego, łóżka 
do użytku chirurgicznego, prześcieradła na łóżka chorych, 
łóżka specjalnie przystosowane do użytku przez pacjentów 
z poparzeniami, koce podgrzewane elektrycznie [na łóżka] 
do użytku medycznego, łóżka do masażu do celów me-
dycznych, łóżka szpitalne dla pacjentów z poparzeniami, 
łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, 
łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych, ar-
tykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, 
artykuły ortopedyczne, prześcieradła dla osób niekontrolują-
cych czynności fizjologicznych, prześcieradła używane przy 
niekontrolowaniu czynności fizjologicznych dla niemowląt, 
prześcieradła dla dzieci używane przy niekontrolowaniu 
czynności fizjologicznych, prześcieradła wykonane z gumy 
używane przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, 
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenosze-
nia pacjentów, podstawy do łóżek wodnych [przystosowane 
do użytku medycznego], 20 poduszki, poduszki zapachowe, 
poduszki (obicia), poduszki nadmuchiwane, poduszki dmu-
chane, poduszki siedziska, poduszki lateksowe, poduszki 
sako, poduszki dekoracyjne, poduszki ciążowe, jaśki nadmu-
chiwane [poduszki], poduszki wspierające szyję, poduszki 
z wypełnieniem, poduszki na krzesła, poduszki na siedzenia, 
poduszki pod kark, poduszki wypełnione włosiem, łóżka, po-
ściel, materace, poduszki, poduszki do karmienia niemowląt, 
poduszki dla zwierząt domowych, poduszki do podpierania 
głowy, poduszki-podkładki na krzesła, poduszki na siedzenia 
stadionowe, poduszki do siedzeń stadionowych, japońskie 
poduszki na podłogę (zabuton), poduszki płaskie [nakład-
ki] na siedzenia, poduszki na siedzenia do krzeseł, poduszki 
w kształcie litery u, poduszki dmuchane, do celów nieme-
dycznych, zagłówki - poduszki dla niemowląt [podpórki], 
poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, po-
duszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, maty 
do drzemki [poduszki lub materace], poduszki dmuchane 
jako meble [do celów niemedycznych], elementy wystroju 
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wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], poduszki wodne, inne 
niż do celów medycznych, nadmuchiwane poduszki, inne 
niż do celów medycznych, poduszki dmuchane do spania, 
do celów niemedycznych, poduszki do podpierania ple-
ców, nie do celów medycznych, poduszki do podpierania 
do użycia w siedzeniach dla dzieci, poduszki przystosowane 
do podtrzymywania twarzy [inne niż do użytku medyczne-
go], nadmuchiwane poduszki [inne niż do użytku medycz-
nego] do umieszczenia wokół szyi, nadmuchiwane poduszki 
[inne niż do celów medycznych] do umieszczenia wokół szyi, 
poduszki do podpierania do użytku w samochodowych fo-
telikach bezpieczeństwa dla dzieci, poduszki do podpierania 
do użycia w samochodowych fotelikach bezpieczeństwa dla 
dzieci, poduszki [inne niż do użytku medycznego] do pod-
pierania niemowląt w trakcie badania, materace, materace 
dmuchane, materace łóżkowe, materace sprężynowe, ma-
terace piankowe, materace ogniotrwałe, materace kempin-
gowe, materace [inne niż materace położnicze], materace 
dmuchane kempingowe, nakładki na materace, podstawy 
pod materace, piankowe materace kempingowe, materace 
nadmuchiwane kempingowe, pływające nadmuchiwane 
materace, materace z lateksu, materace typu futon [inne 
niż materace położnicze], nakładki wierzchnie na matera-
ce, wierzchnie nakładki na materace, materace sprężynowe 
do łóżek, materace nadmuchiwane, inne niż do celów me-
dycznych, materace dmuchane, nie do celów medycznych, 
łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, mate-
race dmuchane, do celów niemedycznych, materace wyko-
nane z elastycznego drewna, maty kempingowe do spania 
[materace], materace puchowe z pierzem [piernaty], zagłów-
ki, zagłówki nadmuchiwane, zagłówki kąpielowe, zagłów-
ki do wanny, zagłówki dla niemowląt, zagłówki do łóżek, 
przewijaki montowane do ściany, przewijaki dla niemow-
ląt, przewijaki, pościel, oprócz bielizny pościelowej, pościel 
do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], po-
ściel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna poście-
lowa], podgłówki, wałki, nadmuchiwane podgłówki, maty 
do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, 
maty do spania, maty dla dzieci do spania, rolety papierowe, 
rolety wewnętrzne, rolety austriackie, rolety termoizolacyjne, 
rolety bambusowe, rolety okienne, rolety zaciemniające [we-
wnętrzne], rolety okienne [wewnętrzne], rolety materiałowe 
wewnętrzne, okna [rolety wewnętrzne -], rolety do okien, ro-
lety wewnętrzne okienne, rolety listewkowe zaciemniające 
[wewnętrzne], rolety zaciemniające [listewkowe, wewnętrz-
ne], rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety do użytku 
wewnętrznego, rolety wykonane z drewna [wewnętrzne], 
rolety wewnętrzne z polichlorku winylu, rolety z plecionek 
drewnianych [meble], rolety wewnętrzne metalowe ukierun-
kowujące światło, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon 
i zasłony do wnętrz.

(210) 487134 (220) 2018 06 15
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) MS MONTE SANTI Smoothsecco

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.15, 
27.05.17, 27.05.22, 27.05.24, 24.03.07, 24.03.18, 25.03.13

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gro-
nowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperi-
tify, napoje alkoholowe musujące, nalewki, likiery, wódki, 
brandy, wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe smakowe 
i aromatyzowane.

(210) 487158 (220) 2018 07 20
(731) DZIUBEK PRZEMYSŁAW, Warszawa
(540) OFFICINA VARSOVIA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 
26.11.05, 26.11.08, 07.01.01

(510), (511) 25 fulary [ozdobne krawaty], garnitury, kamizel-
ki, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, paski [odzież], po-
szetki, skarpetki, szale, szaliki, swetry, rękawiczki, rękawiczki 
z jednym palcem, koszule.

(210) 487279 (220) 2018 06 19
(731) AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) MOJE AUTO

(531) 25.07.01, 25.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 płyn do chłodnic wszystkich typów silników, 
zestawy składników chemicznych do reperacji opon, koła 
zapasowe w sprayu, silikon do uszczelek, 3  produkty chemii 
samochodowej w tym  : środki do czyszczenia i pielęgnacji 
pojazdów, szampony, pasty woskujące, płyny do spryskiwa-
czy, pianka do czyszczenia szyb, preparaty do czyszczenia, 
pielęgnacji i zabezpieczenia szyb, preparaty do czyszczenia, 
pielęgnacji i zabezpieczenia tapicerki, preparaty do czysz-
czenia, pielęgnacji i zabezpieczenia deski rozdzielczej, pre-
paraty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia kokpitu, 
preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia opon, 
preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia zde-
rzaków, preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpie-
czenia felg, preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabez-
pieczenia silników, preparaty do czyszczenia, pielęgnacji 
i zabezpieczenia skóry, preparaty do czyszczenia, pielęgnacji 
i zabezpieczenia uszczelek, kosmetyki do pielęgnacji pojaz-
dów, zestawy kosmetyków do pielęgnacji pojazdów, pasty 
polerskie, pasty konserwujące, pasty nabłyszczające, pasty 
lekkościerne, preparaty do klimatyzacji samochodowej, 
woski, silikon do uszczelek, preparaty wykorzystywane 
w eksploatacji myjni samochodowych takie jak: szampony 
samochodowe, aktywna piana, preparaty do mycia plandek, 
uniwersalne środki czyszczące, woski stosowane na mokro, 
preparaty chemiczne do konserwacji i czyszczenia silników, 
zderzaków, opon, chemia samochodowa : środki do konser-
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wacji, czyszczenia, polerowania i pielegnacji samochodów, 
szampony samochodowe, środki nabłyszczajace, pasty wo-
skujace, płyny do spryskiwaczy, pianki do czyszczenia szyb, 
preparaty do czyszczenia tapicerki, kokpitu, i deski rozdziel-
czej, pasty woskowe do karoserii samochodowych, woski 
płynne i twarde, pasty regeneracyjne do karoserii samo-
chodowych, preparaty do czyszczenia, pielegnacji i zabez-
pieczania opon, felg i zderzaków, preparaty do czyszczenia, 
pielęgnacji i zabezpieczania hamulców i silników, preparaty 
do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczania uszczelek, środ-
ki do czyszczenia i konserwacji zaworów, gaźników i innych 
elementów pojazdów mechanicznych, kosmetyki samocho-
dowe, preparaty do renowacji do renowacji lakieru, pasty 
polerskie, pasty nabłyszczające, pasty konserwujące, prepa-
raty do klimatyzacji, preparaty chemiczne do konserwacji 
i czyszczenia  silników, zderzaków, opon, środki do czysz-
czenia i pielęgnacji samochodów, szampony, pasty wosku-
jące, płyny do spryskiwaczy, pianka do czyszczenia szyb, 
preparaty do czyszczenia tapicerki, deski rozdzielczej, opon 
i zderzaków, 4 dodatki niechemiczne do paliw silnikowych, 
uszlachetniacze do olejów silnikowych, oleje silnikowe, sma-
ry, paliwo silnikowe, oleje zwilżające, 8  skrobaczki do szyb, 
12 elementy i części do pojazdów oraz ich dodatkowe 
wyposażenie: części do nadwozi i podwozi pojazdów me-
chanicznych, części karoserii do pojazdów mechaniczntch, 
części konstrukcyjne do pojazdów mechanicznych, fartuchy 
do naczep, maty bagażnikowe, podłokietniki, organizery 
samochodowe, półki oraz pojemniki pod półki, pojemniki 
na bagaż, bagażniki samochodowe, światła sygnalizacyjne 
do pojazdów, urządzenia do sygnałów dźwiękowych, wycie-
raczki do szyb i ich części składowe takie jak pióra, łączniki, 
systemy mocowania piór, łańcuchy do samochodów, osłony 
na szyby pojazdów, 21 ścierki do czyszczenia, ściereczki im-
pregnowane detergentem do czyszczenia, ściereczki do wy-
cierania kurzu, 27 dywaniki samochodowe.

(210) 487541 (220) 2018 06 26
(731) POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 

SPOŁEM W KATOWICACH, Katowice
(540) SL SPOD LADY towar pierwsza klasa

(531) 17.03.01, 17.03.02, 27.05.01
(510), (511) 29 ekstrakty mięsne, mięso, ryby, drób, dziczy-
zna, konserwy mięsne i rybne, wędliny i kiełbasy, zestawy 
mięsne na grilla, zestawy wędlin układanych, w tym zestawy 
śniadaniowe obejmujące wędlinę, pasty, nadzienia i przeką-
ski mięsne, konserwowane mrożone, suszone i gotowane 
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, konfitury, kompoty, jaja, 
mleko, produkty mleczne i wyroby z mleka, oleje i tłuszcze 
jadalne, zupy, pasztety, bigos, gołąbki, fasolka po bretońsku, 
surówki i sałatki warzywne, gotowe dania i potrawy na bazie 
ziemniaków, kopytka, leniwe pierogi, placki i kluski ziemnia-
czane, pyzy, krokiety spożywcze, 30 kawa, herbata, kakao, 
cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty 
zbożowe, ciasto na wypieki, kluski śląskie, pyzy, knedle, pie-
rogi, uszka, naleśniki, paszteciki, gotowe potrawy na bazie 
makaronu, chleb, pieczywo i wyroby piekarnicze: bagietki, 
bułki, bułeczki słodkie, bułka tarta, chałki, paluchy, rogale, 

spody do pizzy, ciasta, ciastka, słodycze, wyroby cukiernicze: 
babki, bezy, ciasta biszkoptowe, ciastka biszkoptowe, ciastka 
francuskie, ciastka kruche, makowce, drożdżówki, pałeczki, 
pączki, pierniki, placki drożdżowe i owocowe, serniki, lody, 
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, 
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód.

(210) 487573 (220) 2018 06 27
(731) KALBARCZYK GRZEGORZ, JAKUBOWICE KONIŃSKIE
(540) N NIEKASYN

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.14, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.08, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.21, 02.09.01, 26.11.05, 
26.11.12

(510), (511) 9  oprogramowanie komputerowe do gier kom-
puterowych, 28 urządzenia do rozrywki, urządzenia do gier 
w tym automaty zręcznościowe, urządzenia do gier elektro-
nicznych innych niż telewizyjne, przenośne [podręczne] gry 
komputerowe,  urządzenia do gier komputerowych i telewi-
zyjnych, 41 rozrywka, usługi w zakresie organizowania gier, 
usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów 
gier, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozryw-
kowych, nocnych klubów, lunaparków, gry oferowane on-
-line, organizowanie loterii, konkursów rozrywkowych i edu-
kacyjnych, 43 usługi związane z prowadzeniem restauracji, 
kawiarni, barów, pubów, klubów, hoteli, pensjonatów, usługi 
rezerwacji hoteli i miejsc noclegowych, przygotowywanie 
dań na zamówienie, catering.

(210) 487574 (220) 2018 06 27
(731) KALBARCZYK GRZEGORZ, JAKUBOWICE KONIŃSKIE
(540) N NIEKASYN
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(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.05, 26.11.12, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.21, 
21.01.02

(510), (511) 9  oprogramowanie komputerowe do gier kompu-
terowych, 28 urządzenia do rozrywki, urządzenia do gier w tym 
automaty zręcznościowe, urządzenia do gier elektronicznych 
innych niż telewizyjne, przenośne [podręczne] gry komputero-
we,  urządzenia do gier komputerowych i telewizyjnych, 41 roz-
rywka, usługi w zakresie organizowania gier, usługi związane 
z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, dyskotek, sal 
kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych, nocnych klu-
bów, lunaparków, gry oferowane on-line, organizowanie loterii, 
konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, 43 usługi związane 
z prowadzeniem restauracji, kawiarni, barów, pubów, klubów, 
hoteli, pensjonatów, usługi rezerwacji hoteli i miejsc noclego-
wych, przygotowywanie dań na zamówienie, catering.

(210) 487575 (220) 2018 06 27
(731) KALBARCZYK GRZEGORZ, JAKUBOWICE KONIŃSKIE
(540) N NIEKASYN

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.06, 26.04.07, 26.04.18, 
26.11.05, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 
27.05.11, 27.05.21, 21.01.03

(510), (511) 9  oprogramowanie komputerowe do gier kom-
puterowych, 28 urządzenia do rozrywki, urządzenia do gier 
w tym automaty zręcznościowe, urządzenia do gier elektro-
nicznych innych niż telewizyjne, przenośne [podręczne] gry 
komputerowe,  urządzenia do gier komputerowych i telewi-
zyjnych, 41 rozrywka, usługi w zakresie organizowania gier, 
usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów 
gier, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozryw-
kowych, nocnych klubów, lunaparków, gry oferowane on-
-line, organizowanie loterii, konkursów rozrywkowych i edu-
kacyjnych, 43 usługi związane z prowadzeniem restauracji, 
kawiarni, barów, pubów, klubów, hoteli, pensjonatów, usługi 
rezerwacji hoteli i miejsc noclegowych, przygotowywanie 
dań na zamówienie, catering.

(210) 487576 (220) 2018 06 27
(731) KALBARCZYK GRZEGORZ, JAKUBOWICE KONIŃSKIE
(540) N NIEKASYN

(531) 05.03.06, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.15, 
26.04.18, 26.11.05, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 
27.05.10, 27.05.11, 27.05.21

(510), (511) 9  oprogramowanie komputerowe do gier kom-
puterowych, 28 urządzenia do rozrywki, urządzenia do gier 
w tym automaty zręcznościowe, urządzenia do gier elektro-
nicznych innych niż telewizyjne, przenośne [podręczne] gry 
komputerowe,  urządzenia do gier komputerowych i telewi-
zyjnych, 41 rozrywka, usługi w zakresie organizowania gier, 
usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów 
gier, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozryw-
kowych, nocnych klubów, lunaparków, gry oferowane on-
-line, organizowanie loterii, konkursów rozrywkowych i edu-
kacyjnych, 43 usługi związane z prowadzeniem restauracji, 
kawiarni, barów, pubów, klubów, hoteli, pensjonatów, usługi 
rezerwacji hoteli i miejsc noclegowych, przygotowywanie 
dań na zamówienie, catering.

(210) 487697 (220) 2018 06 28
(731) SAPIŃSKI KRZYSZTOF GADŻETY Z PLANETY LTD., 

Radziszewo
(540) GuGU Bobas

(531) 27.05.01, 29.
(510), (511) 21 przybory kosmetyczne, szczotki, obcinaczki, 
grzebienie, gruszki do nosa, patyczki, waciki, wkładki laktacyj-
ne, przybory toaletowe, szczoteczki do zębów, gąbki, myjki, 
ściereczki, mydło, kremy, płynu, pianki, żele, artykuły łazien-
kowe, lusterka, dozowniki do mydła, mydelniczki, dozowniki 
do pasty do zębów, nocniki, pojemniki na mydło, pojem-
niki na pastę do zębów, wanny, wanienki, wylewki, wkładu 
do wanien, podkładu pod wanny, dywaniki, ręczniki, uchwy-
ty do ręczników, pochłaniacze wilgoci, lusterka, suszarki, 
pojemniki na papier toaletowy, przybory kuchenne, talerze, 
menażki, sztućce, serwetki, kubki, miski, podgrzewacze, ste-
rylizatory, trzepaczki, wałki, ubijaczki, deski do krojenia.

(210) 487904 (220) 2018 07 05
(731) MIŁEK DARIUSZ ATELIE FRYZJERSTWA, Warszawa
(540) 2005 MILEK DESIGN WARSZAWA
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(531) 14.07.20, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi salonów piękności, usługi salonów 
fryzjerskich, usługi pomocy i rehabilitacji medycznej, zabie-
gi korygujące sylwetkę, solarium, usługi gabinetów odnowy 
biologicznej, kosmetyka, manicure, pedicure, usługi wizaży-
stów, usługi zdrowotne Spa, usługi w zakresie rehabilitacji 
i pielęgnacji zdrowia i urody, usługi masażu, fizjoterapia, aro-
materapia, fototerapia, terapia w zakresie kształtowania ciała, 
informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody, włosów 
i stosowania produktów kosmetycznych.

(210) 487906 (220) 2018 07 06
(731) PAWLUSZUK BOGDAN ALASTOR, Gliwice
(540) JAWOROWY ZDRÓJ
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody gazowane 
i niegazowane.

(210) 487907 (220) 2018 07 06
(731) PAWLUSZUK BOGDAN ALASTOR, Gliwice
(540) JAWOROWY ZDRÓJ ze źródła świętej Jadwigi
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody gazowane 
i niegazowane.

(210) 488023 (220) 2018 07 10
(731) SKUPAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białe Błota
(540) SKUPAJ

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 kompleksowe usługi budowlane, budowa 
obiektów, naprawy, remonty, konserwacja, modernizacja 
obiektów, roboty instalacyjne : hydrauliczne, elektryczne, 
grzewcze,  roboty brukarskie, budowa nawierzchni dróg, 
chodników, nadzór budowlany, 42 usługi projektowe i archi-
tektoniczne w zakresie budownictwa, opracowania projek-
towe, analityczne, inwentaryzacyjne, urbanistyczne, eksper-
tyzy budowlane, .

(210) 488054 (220) 2018 07 10
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

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

(540) REGAMET ORŁA MOC WÓDKA PREMIUM

(531) 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 alkohole destylowane, pitne alkohole wysoko-
procentowe, alkohole i likiery wspomagające trawienie, alkohol 
wysokoprocentowy tonizujący zawierający ekstrakty ziołowe 

homeishu, ekstrakty alkoholowe , alkohole wysokoprocentowe 
[napoje], alkoholowe ekstrakty owocowe, alkoholowe koktajle 
owocowe, alkoholowy ajerkoniak, anyżówka [likier], aperitify, 
aperitify na bazie destylowanego napoju alkoholowego, ape-
ritify na bazie napojów alkoholowych, arak, brandy, gorzkie na-
lewki, gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, grappa, koktajle, 
likier z czarnej porzeczki, likiery, likiery kremowe, likiery na bazie 
kawy, likiery na bazie szkockiej whisky, likiery zawierające śmie-
tankę, 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) 488180 (220) 2018 07 13
(731) ZIMNY AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) ZIMNY
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lą-
dzie, w powietrzu lub na wodzie, 37 usługi budowlane,usługi 
naprawy okien, drzwi oraz fasad szklano-aluminiowych, usłu-
gi instalacyjne okien, drzwi oraz fasad szklano-aluminiowych.

(210) 488193 (220) 2018 07 13
(731) ZIMNY AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Z

(531) 26.03.23, 26.04.11, 27.05.21, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lą-
dzie, w powietrzu lub na wodzie, 37 usługi budowlane,usługi 
naprawy okien, drzwi oraz fasad szklano-aluminiowych, usłu-
gi instalacyjne okien, drzwi oraz fasad szklano-aluminiowych.

(210) 488199 (220) 2018 07 13
(731) ŚLIŻ PIOTR HEMP ME FREE, Warszawa
(540) LA PLANTA
(510), (511) 31 produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz 
ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże 
owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, pasza 
dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owoco-
we, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 alkoho-
le wysokoprocentowe, gotowe napoje alkoholowe, wódki.

(210) 488226 (220) 2018 07 13
(731) ROGOWICZ MARTYNA YUNULAY, Łódź
(540) 
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(531) 26.01.03, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 25 bandany, bandany na szyję, bermudy, ber-
mudy (shorty), bezrękawniki, bielizna osobista, bielizna oso-
bista (część garderoby), bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, 
bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, 
body bielizna, body niemowlęce, body odzież, chinosy, 
chustki apaszki, chusty odzież, daszki nakrycia głowy, daszki 
odzież, duże luźne kaptury, dzianina odzież, dżinsy, eleganc-
kie spodnie, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych 
dzieci, kamizelki, kamizelki bezrękawniki, kamizelki puchowe, 
kombinezony, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, 
odzież, kombinezony zimowe, komplety sportowe, koszule, 
koszule eleganckie, koszule sportowe, koszule z dzianiny, 
koszule z kołnierzykiem, koszule zapinane, koszulki bez ręka-
wów, koszulki polo, krawaty, krótkie kurtki cieple, krótkie kurt-
ki luźne do pasa, krótkie spodnie, kurtki, kurtki bez rękawów, 
kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżin-
sowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki odzież, kurtki wierzchnie, 
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki 
z rękawami, kurtki zamszowe, letnie sukienki, letnie ubran-
ka dla dzieci, majtki , majtki dla niemowląt, majtki dziecię-
ce, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, 
nieprzemakalna odzież wierzchnia, odzież damska, odzież 
codzienna, odzież dla chłopców, odzież dla małych dzieci, 
odzież do spania, odzież dzianina, odzież dziecięca, odzież 
dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież lniana, odzież męska 
damska i dziecięca, odzież niemowlęca, odzież nieprzema-
kalna, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, odzież 
wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt, 
odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet, 
odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla nie-
mowląt, odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia na złe 
warunki pogodowe, odzież wodoodporna, ogrodniczki, 
okrycia przeciwdeszczowe, pajacyki dla dzieci odzież, pi-
żamy, pikowane kurtki odzież, płaszcze przeciwdeszczowe, 
płaszcze sportowe, płaszcze zimowe, podkoszulki sportowe, 
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki z długimi rękawami, 
rampersy, rękawiczki zimowe, skarpetki dla niemowląt i ma-
łych dzieci, śliniaki dla niemowląt, śpioszki pajacyki, śpioszki 
pajacyki odzież, spodenki, spódnice, spodnie, spodnie dre-
sowe, spodnie dziecięce, spodnie od dresu, spodnie pumpy, 
spodnie sportowe, spodnie sztruksowe, spodnie wierzchnie, 
stroje sportowe, sukienki damskie, sukienki dla niemowląt 
i małych dzieci, swetry, szale, szaliki odzież, szlafroki, szlafro-
ki wypoczynkowe, szorty, szorty odzież, szorty sportowe, t-
-shirty z krótkim rękawem, ubrania codzienne, wyprawki dla 
niemowląt, wyprawki dla noworodków, wyprawki dziecięce.

(210) 488248 (220) 2018 07 16
(731) MAGNUS MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Środa Śląska

(540) MAGNUS MEDICAL
(510), (511) 10 narzędzia chirurgiczne, narzędzia ginekolo-
giczne, narzędzia urologiczne, narzędzia plastyczne, narzę-
dzia laryngologiczne, narzędzia laparoskopowe, narzędzia 
histeroskopowe, chirurgiczny hak automatyczny do wielu 
specjalizacji, morcelator ginekologiczny, ssaki do liposukcji, 
kontenery sterylizacyjne, 44 usługi serwisu, regeneracji oraz 
naprawy narzędzi chirurgicznych.

(210) 488269 (220) 2018 07 16
(731) CIEŚLA JAROSŁAW COCO CHICKEN  

SPÓŁKA CYWILNA, Leszno;LISIATYŃSKI GRZEGORZ 
COCO CHICKEN SPÓŁKA CYWILNA, Leszno

(540) CO CO CHICKEN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), 
bekon, burgery, burgery mięsne, chili eon carne, drób, fa-
lafel, filety z piersi kurczaka, frytki, gotowe posiłki z drobiu, 
gotowe posiłki z mięsa, gotowe posiłki zawierające boczek, 
hamburgery, kawałki kurczaka, koktajle mleczne, koktajle lo-
dowe, krążki z cebuli, nuggetsy z kurczaka, przekąski na ba-
zie mięsa, sałatka z kurczaka, sałatki warzywne, szaszłyki, 
30 bagietki, bajgle, bułki z bekonem, bułki chrupiące, burrito, 
calzone, cheeseburgery, chleb pita, fajitas (grillowane mięso 
podawane na pszennej lub kukurydzianej tortilli), hot dogi, 
kanapki, kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem, makarony, 
napoje sporządzone z kawy, napoje sporządzone z czeko-
lady, napoje sporządzone z herbaty, napoje z lodów, pizza, 
tacos, 43 bary, bary szybkiej obsługi, catering w kafeteriach 
szybkiej obsługi, doradztwo kulinarne, dostarczanie informa-
cji o usługach barów, dostarczanie posiłków do bezpośred-
niego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapie-
czeniem, produktami i transportem (catering), oferowanie 
żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napo-
jów dla gości w restauracjach, imprezy firmowe (zapewnia-
nie jedzenia i napojów), kafeterie, pizzerie, oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje 
samoobsługowe, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia 
i napojów, usługi barów typu fast-food, usługi barów typu 
fast-food na wynos.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 488304 (220) 2018 07 17
(731) JAWORSKA-KRUK ANNA, Warszawa
(540) Hug Me

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki dla dzieci.

(210) 488329 (220) 2018 07 17
(731) AMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CITY INFO
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(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 podświetlane tablice informacyjne, podświe-
tlane tablice z tworzyw sztucznych do celów reklamowych, 
16 afisze, plakaty, drukowane materiały promocyjne, druki 
handlowe, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, 
reklamy drukowane, tablice z papieru lub kartonu, broszury, 
fotografie, grafiki, kalendarze, katalogi, książki, gazety, obrazy, 
prospekty, reprodukcje graficzne, rysunki, 19 niemetalowe 
materiały budowlane wykorzystywane przy budowie nośni-
ków reklamy wewnętrznej i zewnętrznej, 20 tablice reklamo-
we i ogłoszeniowe przenośne i montowane na stałe, tablice 
i powierzchnie reklamowe montowane na wolnym powie-
trzu i w pomieszczeniach zamkniętych, tablice reklamowe 
o konstrukcji pozwalającej na cykliczną zmianę ekspozycji 
bez konieczności wymiany materiału reklamowego, tablice 
reklamowe z wymiennymi powierzchniami ekspozycyjny-
mi, 35 usługi reklamy zewnętrznej, usługi reklamowe z wy-
korzystaniem metod słownych, dźwiękowych, graficznych 
i wizualnych, przygotowywanie kampanii reklamowych 
i promocyjnych, doradztwo w zakresie reklamy, pozyskiwa-
nie i wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, organi-
zowanie targów, pokazów i wystaw w celach reklamowych, 
badania rynku, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
37 usługi ogólnobudowlane, naprawa lub konserwacja 
szyldów, usługi w zakresie montażu i demontażu nośników 
reklamowo-ogłoszeniowych, instalacja, naprawa i konser-
wacja nośników reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie in-
stalowania konstrukcji metalowych i stalowych, sprzątanie 
i czyszczenie obiektów, 40 drukowanie fotograficzne, ko-
piowanie filmów fotograficznych, obróbka filmów i obrób-
ka fotograficzna, wywoływanie fotograficzne, drukowanie 
wywoływanie zdjęć i filmów, wykonywanie odbitek fotogra-
ficznych, wywoływanie filmów fotograficznych, kopiowanie 
zdjęć, skład fotograficzny, 41 fotoreportaże, wykonywanie 
zdjęć bez wywoływania, publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, odtwarzanie i nagrywanie dźwięku i obrazów 
na magnetycznych nośnikach obrazu i dźwięku, 42 usługi 
w zakresie wzornictwa przemysłowego i małej architektury, 
dekoracja wnętrz, usługi plastyczne w zakresie projektowa-
nia i stylizacji opakowań, znaków towarowych i firmowych, 
usługi plastyczne związane z projektowaniem i stylizowa-
niem elementów graficznych, rysunkowych i przestrzennych 
reklam na wszelkich nośnikach reklamowych, w tym reklam 
telewizyjnych, prasowych, reprodukcja danych na CD-romach, 
odzyskiwanie danych.

(210) 488351 (220) 2018 07 18
(731) ANANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Abba Pharm
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka 
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy ko-
smetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, maści do ce-
lów kosmetycznych, mydła lecznicze, preparaty kosmetycz-
ne do odchudzania, kosmetyki upiększające, sole do kąpieli, 
5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki zmniej-
szające apetyt do celów medycznych, dietetyczne napoje 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, odżywki zio-
łowe, napoje lecznicze, odżywcze dodatki do celów leczni-
czych, herbata ziołowa do celów medycznych, dietetyczne 
substancje do celów medycznych, kąpiele lecznicze, kom-
presy, maści do celów leczniczych, nalewki do celów lecz-
niczych plastry do celów farmaceutycznych, preparaty wita-
minowe, leki wzmacniające, lecznicze dodatki do żywności, 
herbata antyastmatyczna, antyseptyki, preparaty z mikroele-

mentami do celów medycznych, środki trawienne do celów 
farmaceutycznych, wyciągi do celów leczniczych, wywary 
do celów farmaceutycznych, napary z ziół, preparaty okre-
ślane jako suplementy żywnościowe, 32 dodatki do soków 
nie ujęte w innych klasach, napoje z dodatkiem soków owo-
cowych, syropy do napojów, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje bezalkoholowe, 35 sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, publikowanie 
sponsorowanych tekstów, produkcja filmów reklamowych, 
marketing, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
44 aromaterapia, masaż, usługi świadczone przez salony 
piękności, usługi z zakresu kosmetyki usługi lecznicze świad-
czone przez gabinety terapeutyczne, szpitale, usługi medy-
cyny alternatywnej, porady w zakresie farmakologii, usługi 
terapeutyczne, usługi paramedyczne, opieka zdrowotna, 
zabiegi medyczne.

(210) 488391 (220) 2018 07 18
(731) SKOTNICKI MARCIN LIDER, Gliwice
(540) weblider.eu

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, badania 
rynkowe, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, fotokopiowanie, indeksowanie stron inter-
netowych w celach handlowych lub reklamowych, kolpor-
taż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, marketing 
ukierunkowany, obróbka tekstów, optymalizacja stron inter-
netowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji 
dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamo-
wych, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, projektowanie materiałów reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klama w Internecie, reklama w mediach społecznościowych, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rekla-
my radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi marketingowe, usługi public relations, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, usługi reklamowe w zakresie oklejania aut i innych 
powierzchni, usługi związane z tworzeniem i opracowy-
waniem identyfikacji marki, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 42 doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, hosting stron internetowych, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworze-
nie i projektowanie indeksów informacji opartych na stro-
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nach internetowych dla osób trzecich [usługi informatycz-
ne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, usługi graficzne, wynajmowanie serwerów WWW.

(210) 488431 (220) 2018 07 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) T1 DEWELOPER

(531) 26.01.18, 26.04.12, 27.05.01
(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) 488433 (220) 2018 07 19
(731) GELATIXIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CONODORO GELATERIA CAFFETTERIA

(531) 18.01.01, 18.01.05, 18.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, 
napoje na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata mrożona, 
napoje na bazie czekolady, lody, sorbety, wyroby cukierni-
cze, wyroby piekarnicze, słodycze, wafle, batony, czekolady, 
cukierki, czekoladki, galaretki, galaretki nadziewane, ciastka, 
puddingi, desery na zimno typu pianka, kanapki, tosty, nale-
śniki, paszteciki, 43 usługi w zakresie działalności gastrono-
micznej, usługi w zakresie prowadzenia lodziarni, kawiarni, 
kafeterii i innych zakładów gastronomicznych oferujących 
przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, przygoto-
wywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, usługi gastrono-
miczne, catering, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie, 

także za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line, 
usługi hotelarskie, usługi z zakresu tymczasowego zakwate-
rowania, wynajmowanie sal.

(210) 488439 (220) 2018 07 19
(731) WASZCZUK MAŁGORZATA SKYLIGHT, Wrocław
(540) SL

(531) 27.05.17, 27.05.23, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.09, 
26.11.10

(510), (511) 9 sterowniki urządzeń, sterowniki wieloporto-
we, sterowniki programowalne, bezprzewodowe sterow-
niki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania 
i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, 
elektronicznych i mechanicznych, odbiorniki zdalnego ste-
rowania, nadajniki zdalnego sterowania, aparatura i urzą-
dzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, mo-
duły połączeniowe do sterowników elektrycznych, cyfrowe 
urządzenia sterujące do sterowania procesami, uniwersalne 
urządzenia do zdalnego sterowania, czujniki optyczne, elek-
troniczne czujniki pomiarowe, elektryczne lub elektroniczne 
moduły kontrolno-sterujące, szyldy (znaki) świecące, 11 lam-
py oświetleniowe, oprawy oświetleniowe do lamp, urządze-
nia i instalacje do oświetlenia, obudowy do lamp, zawiesze-
nia do lamp, lampy do oświetlania akwarium.

(210) 488495 (220) 2018 07 21
(731) FOLWARCZNA GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Gdynia

(540) biały królik  RESTAURANT

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 29.01.12, 24.17.02, 03.05.01, 
03.05.24

(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania, prowa-
dzenia i obsługi kongresów, zjazdów, sympozjów, semina-
riów, konferencji, szkoleń, wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, usługi 
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi: imprez 
artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multime-
dialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, wi-
dowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych  
i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi w zakresie orga-
nizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klu-
bów, usługi klubowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów, 
kawiarni, pubów i innych placówek gastronomicznych, 
przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie 
oraz ich dostawa.

(210) 488544 (220) 2018 07 23
(731) BAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Bat Sp. z o.o. ZDROWIE Z NATURY

(531) 01.03.01, 01.03.07, 01.03.09, 02.09.14, 05.03.15, 26.11.01, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 35 sprzedaż ziołowych suplementów diety.

(210) 488579 (220) 2018 07 24
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WATAHA

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 03.01.08, 03.01.16, 19.07.09
(510), (511) 33 wódki i napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa 
i wina.

(210) 488601 (220) 2018 07 24
(731) ADAMCZAK STANISŁAW , Kielce
(540) San Dom-AS

(531) 06.07.04, 06.07.25, 07.01.24, 13.01.08, 26.01.03, 26.01.16, 
24.17.02, 27.05.01

(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń, administrowanie 
nieruchomościami, 37 usługi budowlane związane z nieru-
chomościami, 39 usługi doradztwa turystycznego i informa-
cji turystycznej, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, 
42 usługi projektowe związane z nieruchomościami, prace 
badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu, ekspertyzy tech-
niczne w zakresie technologii, przemysłowe analizy i usługi 
badawcze, usługi pomiarowe, programowanie komputerów, 
stron internetowych, programowanie sprzętu do przetwa-
rzania danych, 43 usługi biura turystycznego związane z re-
zerwacją zakwaterowania tymczasowego.

(210) 488659 (220) 2018 07 25
(731) MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) mikroWisła
(510), (511) 41 usługi wesołych miasteczek, usługi parków 
rozrywki, usługi ogrodów zabaw, usługi muzeów jako wysta-
wy sztuki, osiągnięć naukowych, architektury, historii, organi-
zowanie widowisk, koncertów.

(210) 488664 (220) 2018 07 25
(731) ENTICODE.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) ENTICODE.BIZ
(510), (511) 42 usługi informatyczne, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, aktualizacja, instalacja i kon-
serwacja oprogramowania komputerowego.

(210) 488705 (220) 2017 02 07
(731) MIGUEL TORRES S.A., Barcelona, ES
(540) CONDE DE SUPERUNDA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino, 
likiery, alkohole wysokoprocentowe [napoje], brandy.

(210) 488763 (220) 2018 07 30
(731) Bukszyński Kazimierz DOM HANDLOWY IWONA, 

Aleksandrów Łódzki
(540) IWONA MATERIAŁY BUDOWLANE

(531) 07.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z ma-
teriałami budowlanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z materiałami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budo-
wy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urzą-
dzeniami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z artykułami do wyposażenia bu-
dynków, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
do wyposażenia budynków.

(210) 488769 (220) 2018 07 30
(731) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) RANSEPT
(510), (511) 5 antybiotyki, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, antyseptyki, preparaty bakteriologiczne do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] pre-
paraty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, 
białkowe suplementy diety, preparaty biologiczne do celów 
medycznych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, cukierki 
do celów leczniczych, czopki, detergenty do celów medycz-
nych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, diete-
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych, en-
zymy do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, 
środki przeciw gorączce, preparaty przeciw hemoroidom, 
hormony do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceu-
tycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów 
farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, leki 
dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, 
leki pomocnicze [wspierające], lotony do celów farmaceutycz-
nych, środki przeciw migrenie, preparaty z mikroelementów 
dla ludzi i zwierząt, napoje lecznicze, maści do celów farma-
ceutycznych, mineralne suplementy diety, środki nasenne, 
środki na uspokojenie nerwów, preparaty medyczne do od-
chudzania, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, odżywcze suplementy diety, środki do le-
czenia oparzenia, pastylki do celów farmaceutycznych, pla-
stry do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów 
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, środki me-
dyczne przeciw poceniu się stóp, płyny do przemywania po-
chwy, pomady do celów medycznych, preparaty medyczne 
na porost włosów, preparaty do leczenia trądziku, preparaty 
z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, przeciwbólowe środki, środki przeczyszczające, plastry 
przylepne, taśmy przylepne do celów medycznych, plastry 
samoprzylepne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw słonecznym oparze-
niom, syropy do użytku farmaceutycznego, szczepionki, środ-
ki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki 
do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty dla testów 
ciążowych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, leki 
uspokajające, wazelina do celów leczniczych, preparaty wita-
minowe, woda utleniona do celów medycznych, leki wzmac-
niające, lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt.

(210) 488770 (220) 2018 07 30
(731) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ABIAZYT
(510), (511) 5 antybiotyki, środki antykoncepcyjne chemicz-
ne, antyseptyki, preparaty bakteriologiczne do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] pre-
paraty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, 
białkowe suplementy diety, preparaty biologiczne do celów 
medycznych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, cukierki 
do celów leczniczych, czopki, detergenty do celów medycz-
nych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, diete-
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych, en-
zymy do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, 
środki przeciw gorączce, preparaty przeciw hemoroidom, 
hormony do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceu-
tycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów 
farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, leki 
dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, 
leki pomocnicze [wspierające], lotony do celów farmaceutycz-
nych, środki przeciw migrenie, preparaty z mikroelementów 
dla ludzi i zwierząt, napoje lecznicze, maści do celów farma-
ceutycznych, mineralne suplementy diety, środki nasenne, 
środki na uspokojenie nerwów, preparaty medyczne do od-

chudzania, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, odżywcze suplementy diety, środki do le-
czenia oparzenia, pastylki do celów farmaceutycznych, pla-
stry do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów 
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, środki me-
dyczne przeciw poceniu się stóp, płyny do przemywania po-
chwy, pomady do celów medycznych, preparaty medyczne 
na porost włosów, preparaty do leczenia trądziku, preparaty 
z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, przeciwbólowe środki, środki przeczyszczające, plastry 
przylepne, taśmy przylepne do celów medycznych, plastry 
samoprzylepne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw słonecznym oparze-
niom, syropy do użytku farmaceutycznego, szczepionki, środ-
ki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki 
do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty dla testów 
ciążowych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, leki 
uspokajające, wazelina do celów leczniczych, preparaty wita-
minowe, woda utleniona do celów medycznych, leki wzmac-
niające, lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt.

(210) 488771 (220) 2018 07 30
(731) ŁOSKOT KINGA STUDIO PROWOKACJA, Warszawa
(540) STUDIO PROWOKACJA
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe w zakresie eduka-
cji i nauczania, usługi edukacyjne, instruktaże, kształcenie 
praktyczne w formie pokazów, 44 usługi salonów fry-
zjerskich, usługi fryzjerskie: informacja i doradztwo doty-
czące pielęgnacji urody, włosów i stosowania produktów 
kosmetycznych.

(210) 488773 (220) 2018 07 30
(731) BUCHALSKI PIOTR, Łódź
(540) M Orient Aromatherapy

(531) 07.15.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów 
kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, 44 masaż, salony piękności, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPA, 
łaźnie tureckie.

(210) 488774 (220) 2018 07 30
(731) OŚRÓDKA PIOTR, Łódź
(540) good moov
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry 
i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 reklama, 
41 nauczanie, szkolenia, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna.

(210) 488775 (220) 2018 07 30
(731) KRAJEWSKI BARTOSZ, Poznań
(540) AdmiSelekt
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(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomością.

(210) 488777 (220) 2018 07 30
(731) MANASLU OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze
(540) M MANASLU OUTDOOR

(531) 06.01.04, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 3 kremowe mydło do ciała, kremy pod prysznic, 
mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do rąk, mydła 
do twarzy, mydła do użytku osobistego, mydła kosmetyczne, 
mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie, mydła 
w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła w płynie do ką-
pieli, mydła w płynie do rąk i twarzy, mydła w postaci żelu, 
mydło do skóry, mydło niewymagające użycia wody, mydło 
pielęgnacyjne, mydło pod prysznic, mydło w listkach 
do użytku osobistego, opakowania uzupełniające do do-
zowników żelu pod prysznic, opakowania uzupełniające 
do dozowników, zawierające mydło do rąk, preparaty do my-
cia rąk, produkty z mydła, przeciwpotowe mydła, środek 
do mycia rąk, środki do mycia rak, szampony do ciała, żele 
do użytku kosmetycznego, żele do kąpieli i pod prysznic 
nie do celów medycznych, żele pod prysznic, mydło do ką-
pieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żel do kąpieli, anty-
perspiranty do użytku osobistego, dezodoranty, dezodoran-
ty do użytku osobistego, w postaci sztyftów, dezodoranty 
do stóp, dezodoranty do pielęgnacji ciała, mydło dezodory-
zujące, preparaty do ciała w sprayu, preparaty przeciwpotne, 
aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, balsam do cia-
ła, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, bal-
samy do opalania, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy 
do rąk, balsamy do ust, balsamy, inne niż do celów medycz-
nych, balsamy oczyszczające, balsamy po opalaniu, chus-
teczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, emulsje 
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, emulsje 
[balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje do ciała, 
emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje 
do wzmacniania paznokci, koncentraty nawilżające [kosme-
tyki], kosmetyczne emulsje do opalania, kosmetyczne środki 
nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki blokują-
ce promieniowanie słoneczne, kosmetyki do pielęgnacji skó-
ry, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci pły-
nów, krem chłodzący [cold cream] inny niż do celów 
medycznych, krem do rak, krem do twarzy, krem pod oczy, 
krem z retinolem do celów kosmetycznych, krem przeciw-
zmarszczkowy, kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, 
kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy derma-
tologiczne [inne niż lecznicze], kremy do ciała, kremy do ciała 
[kosmetyki], kremy do opalania skóry, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry inne niż 
do użytku medycznego, kremy do skóry, kremy do skóry 
[nielecznicze], kremy do twarzy, kremy do twarzy do użytku 
kosmetycznego, kremy do twarzy i ciała, kremy do twarzy 
[kosmetyki], kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsa-
my do opalania, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosme-
tyczne do skóry suchej, kremy na dzień, kremy na noc, kremy 

na noc [kosmetyki], kremy nawilżające, kremy nawilżające 
do użytku kosmetycznego, kremy nielecznicze, kremy 
ochronne, kremy oczyszczające, kremy po opalaniu [do użyt-
ku kosmetycznego], kremy przeciw piegom, kremy przeciw-
zmarszczkowe, kremy samoopalające, kremy z filtrem prze-
ciwsłonecznym, maseczki do ciała, maseczki do ciała 
w kremie, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, maseczki 
do skóry [kosmetyki], maseczki do twarzy, maseczki do stóp 
do pielęgnacji skóry, maseczki nawilżające do skóry, masecz-
ki nawilżające, maski do ciała w płynie [do użytku kosmetycz-
nego], maski kosmetyczne, masło do ciała, masło do rąk i ciała, 
mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające, 
mleczko do opalania, mleczko do rąk, nielecznicze balsamy, 
nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze balsamy do skó-
ry, nielecznicze balsamy do ust, nielecznicze kremy do ciała, 
nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze kremy do stóp, nie-
lecznicze mleczka, nielecznicze mleczka do skóry, nieleczni-
cze kremy pod oczy, nielecznicze produkty ochronne do ust, 
nielecznicze produkty powlekające usta, nielecznicze pro-
dukty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji skóry, nielecznicze środki nawilżające, nieleczniczy 
krem do twarzy, odświeżacze do skóry, olejki blokujące pro-
mieniowanie słoneczne [kosmetyki], olejki do celów kosme-
tycznych, olejki do ciała, olejki do ciała [kosmetyki], olejki 
do ciała w sprayu, olejki do opalania, olejki do opalania [ko-
smetyki], olejki do opalania do celów kosmetycznych, olejki 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki po opalaniu [kosme-
tyki], olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, opa-
kowania uzupełniające do dozowników, zawierające produk-
ty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników 
zawierające krem do twarzy, płyn do golenia, płyn do kąpieli, 
płyn do twarzy, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji twarzy 
i ciała, płyny do twarzy [kosmetyki], preparaty blokujące pro-
mieniowanie słoneczne, preparaty blokujące promieniowa-
nie słoneczne [kosmetyki], preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej [kosmetyczne], 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej do użytku kosmetycz-
nego, preparaty do opalania w sprayu z filtrem przeciwsło-
necznym, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty 
kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem słonecz-
nym, preparaty kosmetyczne do samoopalania, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne 
do skóry suchej, do stosowania w ciąży, preparaty kosmetycz-
ne do pod prysznic, preparaty kosmetyczne zabezpieczające 
skórę przed oparzeniem słonecznym, preparaty nawilżające 
do ciała, preparaty nawilżające [kosmetyczne], preparaty od-
żywiające skórę, preparaty po opalaniu, do celów kosme-
tycznych, preparaty przeciwsłoneczne, preparaty w aerozolu 
do stosowania miejscowego na skórę do celów kosmetycz-
nych, produkty kosmetyczne do ochrony ust, produkty ko-
smetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, produkty 
przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], produkty wodood-
porne z filtrem przeciwsłonecznym, środki nawilżające [ko-
smetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki 
przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym, wielofunkcyjne pre-
paraty kosmetyczne do skóry, żele do opalania, żele do twa-
rzy, żele nawilżające [kosmetyki], żele oczyszczające, żele 
po opalaniu [kosmetyki], chusteczki nasączone olejkami ete-
rycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki jednorazo-
we nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, 
chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycz-
nych, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do pielęgna-
cji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki funk-
cjonalne, kosmetyki w postaci kremów, kremy do mycia, 
kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosme-
tyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, mydła 
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i żele, mleczko kosmetyczne, nawilżane chusteczki kosme-
tyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, 
preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty 
myjące do użytku osobistego, preparaty pod prysznic, pro-
dukty do mycia rąk, żel pod prysznic i do kąpieli, żele do ciała, 
żele do rąk, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], aloesowe pre-
paraty do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów 
medycznych, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki 
do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nie-
lecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, ko-
smetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych zesta-
wach, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, nasączo-
ne chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżane chus-
teczki nasączone balsamem kosmetycznym, nielecznicze 
mleczka, nielecznicze mleczka do skóry, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 25 chustki na głowę, 
chusty na głowę, chusty, szale na głowę, czapki baseballowe, 
czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czap-
ki kolarskie, czapki i czapeczki sportowe, czapki [nakrycia gło-
wy], czapki narciarskie, czapki sportowe, czapki wełniane, 
czapki z daszkiem, czapki z pomponem, czepki damskie, 
dziecinne, czepki damskie [nakrycia głowy], czepki kąpielo-
we, czepki do waterpolo, daszki, daszki [odzież], daszki [na-
krycia głowy], daszki przeciwsłoneczne, daszki przeciwsło-
neczne [nakrycia głowy], nakrycia głowy dla dzieci, okrycia 
głowy z daszkiem, opaski na głowę, opaski na głowę [odzież], 
opaski na głowę pochłaniające pot, opaski przeciwpotne 
do tenisa, opaski przeciwpotne na głowę, sportowe nakrycia 
głowy [inne niż kaski], termoaktywne nakrycia głowy, bieli-
zna, bielizna [część garderoby], bielizna funkcjonalna, bieli-
zna jednorazowa, bielizna termoaktywna, bielizna wchłania-
jąca pot, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, bluzki, 
bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, 
bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kaptu-
rem, dresy wiatroszczelne, funkcjonalne koszulki termoak-
tywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, kamizelki [bez-
rękawniki], kamizelki do ochrony przed wiatrem, kamizelki 
puchowe, kamizelki pikowane, kamizelki z polaru, kąpielowe 
kostiumy, kąpielówki, kombinezony do snowboardu, kombi-
nezony do nart wodnych, kombinezony narciarskie, kombi-
nezony narciarskie do zawodów, kombinezony [odzież], 
kombinezony piankowe, kombinezony piankowe dla narcia-
rzy wodnych, kombinezony piankowe do nart wodnych 
i sportów podwodnych, kombinezony piankowe do surfin-
gu, kombinezony piankowe do sportów wodnych po-
wierzchniowych, kombinezony piankowe do windsurfingu, 
kombinezony przeciwdeszczowe, kombinezony zimowe, 
komplety do biegania [odzież], komplety do joggingu 
[odzież], kominiarki narciarskie, komplety narciarskie, kom-
plety sportowe, kostiumy kąpielowe, koszule sportowe, ko-
szule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule z krótkimi rę-
kawami, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, 
koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, 
koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki sportowe 
i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótki-
mi rękawami, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, koszulki z krótkim 
rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie spodnie, kurtki, kurtki 
jako odzież sportowa, kurtki narciarskie, kurtki odblaskowe, 
kurtki [odzież], kurtki pikowane [odzież], kurtki przeciwdesz-
czowe z kapturem, kurtki puchowe, kurtki snowboardowe, 
kurtki sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, kurtki wia-

troszczelne, kurtki z dzianiny polarowej, ocieplacze, ociepla-
cze na ręce [odzież], ocieplacze na nogi [getry], ocieplacze 
na kolana [odzież], ocieplane kurtki, odzież dla kolarzy, odzież 
do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież narciarska, 
odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właści-
wościach, odzież ochronna zakładana na ubrania, odzież re-
kreacyjna, odzież przeciwdeszczowa, odzież sportowa, 
odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież 
w stylu sportowym, odzież wiatroszczelna, odzież wodood-
porna, odzież żeglarska nieprzemakalna, okrycia przeciwdesz-
czowe, opaski przeciwpotne, opaski przeciwpotne do tenisa, 
opaski przeciwpotne na nadgarstek, paski, płaszcze przeciw-
deszczowe, płaszcze sportowe, podkoszulki sportowe, pod-
koszulki, płaszcze zimowe, polary, rękawice do nurkowania, 
rękawice do snowboardu, rękawice jeździeckie, rękawice 
motocyklowe, rękawice narciarskie, rękawice snowboardowe 
z jednym palcem, rękawiczki, rękawiczki bez palców, ręka-
wiczki dla rowerzystów, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jed-
nym palcem, rękawiczki z materiałem przewodzącym 
na czubkach palców, które można nosić podczas używania 
podręcznych urządzeń elektronicznych z ekranem dotyko-
wym, rękawiczki zimowe, skarpetki dla sportowców, skarpet-
ki, skarpetki sportowe, skarpetki wchłaniające pot, skarpety 
do sportów wodnych, skarpety termoaktywne, skarpety 
sportowe, spodenki, spodenki dla rowerzystów, spodenki ro-
werowe na szelkach, spódnico-spodenki, spodnie, spodnie 
do joggingu, spodnie do joggingu [odzież], spodnie dreso-
we, spodnie joggingowe, spodnie kolarskie, spodnie, koszule 
i spódniczki do golfa, spodnie narciarskie, spodnie narciar-
skie [na szelkach], spodnie [nieformalne], spodnie nieprze-
makalne, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie snowboardo-
we, spodnie sportowe, spodnie sportowe pochłaniające 
wilgoć, spodnie wiatroszczelne, spodnie z ochraniaczami 
do użytku sportowego, staniki sportowe, swetry [odzież], 
szaliki, szorty, szorty sportowe, szorty z ochraniaczami 
do użytku sportowego, szorty z polaru, sztormiaki [odzież], 
t-shirty z krótkim rękawem, topy do biegania, topy sportowe 
do rozgrzewki, ubrania dla kolarzy, buty do biegania, buty 
do jazdy na rowerze, buty do jogi, buty do kąpieli, buty 
do nakładania po nartach, buty do snowboardu, buty 
do trekkingu, buty do wspinaczki, buty do wody, buty nar-
ciarskie, buty narciarskie i snowboardowe i elementy do nich, 
buty nieprzemakalne, buty sportowe, buty turystyczne 
[do chodzenia na wycieczki], buty wodoodporne, japonki, 
narciarskie (buty -), obuwie codzienne, obuwie codziennego 
użytku, obuwie damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla ko-
biet, obuwie dla mężczyzn, obuwie do uprawiania sportów, 
obuwie sportowe, obuwie wspinaczkowe, sandały, śniegow-
ce, torby specjalnie przystosowane do butów narciarskich, 
wkładki do obuwia.
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(510), (511) 35 zestawianie katalogów biznesowych online, 
zestawianie danych w komputerowych bazach danych, za-
wieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób 
trzecich, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, 
zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez 
sklepy online, zbieranie biznesowych danych statystycznych, 
zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządza-
niem działalnością gospodarczą, zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich na stronach internetowych, zestawienia 
statystyczne [dla działalności gospodarczej lub celów handlo-
wych], zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, zarządzanie re-
lacjami z klientami, zarządzanie przetwarzaniem danych, za-
rządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia 
uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez ko-
rzystanie z rabatowych kart członkowskich, zarządzanie pro-
gramami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, za-
rządzanie programami motywacyjnymi na rzecz promowania 
sprzedaży, zarządzanie programami lojalnościowymi wyko-
rzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie programami lo-
jalności klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie 
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promo-
cyjnymi, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie 
kontami, fakturowanie i uzgadnianie kont w imieniu osób 
trzecich, zarządzanie komputerowymi bazami danych, zarzą-
dzanie i kompilacja komputerowych baz danych, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, 
wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla 
osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach kompute-
rowych dla osób trzecich, wyświetlanie reklam dla osób trze-
cich, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wy-
najmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących 
do prezentacji marketingowych, wynajem czasu reklamowe-
go we wszystkich środkach przekazu, wynajem powierzchni 
reklamowej na stronach internetowych, wynajem przestrze-
ni reklamowej on-line, wynajem przestrzeni reklamowych 
w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, wsparcie w dzie-
dzinie promocji biznesu, usługi zarządzania bazami danych, 
usługi zarządzania społecznością online, usługi zarządzania 
sprzedażą, weryfikacja przetwarzania danych, wprowadza-
nie i przetwarzanie danych, wprowadzanie na rynek nowych 
produktów, usługi wprowadzania danych, usługi wprowa-
dzania produktów na rynek, usługi w zakresie wyszukiwania 
danych z badań rynku, usługi w zakresie wysyłkowej sprze-
daży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie 
wyszukiwania danych, usługi w zakresie zakupu środków 
przekazu [miejsca i czasu w mediach], usługi w zakresie za-
mówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki 
na wynos oraz z dostawą na miejsce, usługi w zakresie zamó-
wień online, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w za-
kresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi w zakre-
sie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie strategii 
biznesowych, usługi w zakresie statystycznych informacji biz-
nesowych, usługi w zakresie statystycznej analizy i sprawoz-
dań do celów biznesowych, usługi w zakresie sprawozdań 
rynkowych, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednic-

twem Internetu i innych mediów, usługi w zakresie progra-
mów lojalnościowych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, 
usługi w zakresie promocji eksportu, usługi w zakresie prze-
prowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klien-
tów, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych 
dotyczących nawyków związanych z korzystaniem z Interne-
tu, usługi w zakresie przetwarzania danych, usługi w zakresie 
publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie rekla-
my, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie 
reklamy cyfrowej, usługi w zakresie pozycjonowania marki, 
usługi w zakresie porównywania zakupów, usługi w zakresie 
porównywania cen, usługi w zakresie opracowania graficz-
nego do celów reklamowych, usługi w zakresie ogłoszeń 
drobnych, usługi w zakresie oceny rynku, usługi w zakresie 
oceny marki, usługi w zakresie gromadzenia danych z badań 
rynku, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi w za-
kresie informacji ekonomicznej dla celów działalności gospo-
darczej, usługi w zakresie informacji handlowych dostarcza-
nych poprzez dostęp do komputerowych baz danych, usługi 
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Inter-
netu, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie, 
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodar-
czą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne online w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zaba-
wek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z ar-
tykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami 
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z napojami alko-
holowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów jubilerskich, usługi sklepów detalicznych online 
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 
usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usłu-
gi reklamowe mające na celu promowania handlu elektro-
nicznego, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
usługi reklamowe i marketingowe online, usługi redaktorów 
w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi 
online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, 
usługi obejmujące transkrypcję danych statystycznych, usłu-
gi obejmujące rejestrację danych statystycznych, usługi kon-
sultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi 
marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usłu-
gi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek interne-
towych, usługi informacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej lub Internetu, usługi dopasowywa-
nia w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązy-
wanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami 
stron internetowych, usługi aukcji online dla osób trzecich, 
usługi aukcyjne online, usługi aukcyjne online za pośrednic-
twem Internetu, udzielanie informacji biznesowych za po-
średnictwem globalnych sieci komputerowych, udostępnia-
nie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków 
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, udo-
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stępnianie online przewodników reklamowych zawierają-
cych towary i usługi osób trzecich prowadzących handel 
online w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach inter-
netowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie katalo-
gów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszcza-
nia transakcji biznesowych, udostępnianie katalogów 
[spisów] informacji handlowych online w Internecie, udo-
stępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednic-
twem światowej sieci komputerowej, udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, udostępnianie informacji biznesowych w dzie-
dzinie mediów społecznościowych, świadczenie usług po-
równania cen online, świadczenie usług w zakresie reklamy 
komputerowej, świadczenie usług w zakresie katalogów in-
formacji handlowych online, tworzenie list potencjalnych 
klientów, tworzenie komputerowych baz danych, skompute-
ryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, skompute-
ryzowane zamówienia towarów, skomputeryzowane zarzą-
dzanie bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie 
danymi, skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, skom-
puteryzowane zarządzanie zapasami, skomputeryzowane 
zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trze-
cich], sondowanie rynku, sporządzanie bilansów finanso-
wych, sporządzanie ankiet biznesowych, rozwój kampanii 
promocyjnych dla przedsiębiorstw, rozpowszechnianie re-
klam na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpowszechnia-
nie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam 
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, 
rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci 
komunikacyjnej online w Internecie, reklamy online, reklama 
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama 
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych onli-
ne dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyj-
ne, reklama towarów i usług sprzedawców online za pośred-
nictwem przewodnika online do przeszukiwania, reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
Internetu, promowanie towarów i usług osób trzecich przez 
sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci 
komputerowych, promowanie towarów i usług osób trze-
cich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trze-
cich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 
promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizual-
nych, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu 
na temat sprzedaży samochodów, dostarczanie informacji 
o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji handlo-
wych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, 
dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci 
komputerowej, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, obsługa programów lojalno-
ściowych, opracowywanie statystyk biznesowych i informa-
cji handlowych, opracowywanie statystycznych danych go-
spodarczych i informacji handlowych, optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, optymalizacja 
dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron inter-
netowych, organizowanie zakupów zbiorowych, organizo-
wanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, porównywa-
nie usług finansowych online, pośrednictwo w nabywaniu 
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych 
[Internet], pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych 
i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie 
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, po-
średniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu 

towarów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz osób trzecich, procedury administracyjne związane 
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub 
komputera, procedury administracyjne związane ze składa-
niem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, promocja 
online sieci komputerowych i stron internetowych, promo-
cja, reklama i marketing stron internetowych on-line, pro-
mowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie 
portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, 
42 aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, aktu-
alizowanie stron internetowych, chmura obliczeniowa, do-
radztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron in-
ternetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron 
głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednic-
twem strony internetowej, hosting elektronicznych prze-
strzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towa-
rów i usług, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej 
na strony internetowe,  hosting infrastruktury sieciowej onli-
ne na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktyw-
nych dyskusji,  hosting infrastruktury sieciowej online 
na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści online, ho-
sting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego 
przez Internet, hosting treści multimedialnych dla osób trze-
cich, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, opracowywanie i tworzenie komputero-
wych programów przetwarzania danych, opracowywanie 
i testowanie oprogramowania, opracowywanie i testowanie 
metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowa-
nia,  opracowywanie interaktywnego oprogramowania mul-
timedialnego, opracowywanie kodów komputerowych, 
opracowywanie języków komputerowych,  opracowywanie 
nowych technologii dla osób trzecich, opracowywanie 
oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych, 
opracowywanie oprogramowania do modułów sterujących 
i systemów operacyjnych, opracowywanie oprogramowania 
do bezpiecznych operacji w sieci, opracowywanie oprogra-
mowania do przetwarzania i dystrybucji treści multimedial-
nych,  opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, 
opracowywanie oprogramowania do magazynowania 
i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie 
oprogramowania gier komputerowych, opracowywanie 
oprogramowania do konwertowania danych i treści multi-
medialnych z i na inne protokoły, opracowywanie oprogra-
mowania przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści 
multimedialnych, opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcu-
chem dostaw i portali e-biznesowych, pisanie programów 
komputerowych, pisanie na zamówienie programów kom-
puterowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron in-
ternetowych, planowanie, projektowanie i rozwój stron in-
ternetowych online na rzecz osób trzecich, programowanie 
komputerów na potrzeby Internetu, programowanie kom-
puterów i projektowanie oprogramowania, programowanie 
komputerów i konserwacja programów komputerowych, 
programowanie komputerów w celu kontrolowania przepły-
wu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami, programo-
wanie oprogramowania do opracowywania stron interne-
towych, programowanie oprogramowania do platform 
internetowych, programowanie oprogramowania do plat-
form handlu elektronicznego,  programowanie oprogramo-
wania do oceny zachowania klientów w sklepach online, 
programowanie oprogramowania do reklamy online, pro-
gramowanie stron internetowych, programowanie sperso-
nalizowanych stron internetowych, projektowanie i opraco-
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wywanie stron internetowych, projektowanie i tworzenie 
witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie 
i tworzenie stron głównych i stron internetowych, projekto-
wanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trze-
cich, projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych 
dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sie-
ciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, projek-
towanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, 
projektowanie kodów komputerowych, projektowanie por-
tali sieciowych, projektowanie stron głównych i witryn inter-
netowych, projektowanie stron internetowych, projektowanie 
stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie, 
tworzenie i programowanie stron internetowych, przecho-
wywanie danych online, rozwój, oprogramowanie i wdraża-
nie oprogramowania komputerowego, świadczenie usług 
informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie 
oprogramowania komputerowego, tworzenie i dostarczanie 
stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projek-
towanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie 
i projektowanie indeksów informacji opartych na stro-
nach internetowych dla osób trzecich [usługi informa-
tyczne], tworzenie i prowadzenie stron internetowych 
na telefony komórkowe, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywa-
nie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie witryn 
internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron kompute-
rowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, two-
rzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron interne-
towych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
do telefonów komórkowych, tworzenie platform interne-
towych do handlu elektronicznego, tworzenie platform 
komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie, pro-
jektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworze-
nie stron internetowych dla innych, tworzenie stron inter-
netowych, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób 
trzecich, tworzenie witryn internetowych, tworzenie zapi-
sanych elektronicznych stron internetowych dla usług on-
line i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieral-
nego oprogramowania komputerowego do śledzenia 
przesyłek za pośrednictwem sieci komputerowych, Intra-
netu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieral-
nego oprogramowania komputerowego do obsługi 
transportu za pośrednictwem sieci komputerowych, In-
tranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobie-
ralnego oprogramowania komputerowego do śledzenia 
towarów za pośrednictwem sieci komputerowych, Intra-
netu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieral-
nego oprogramowania komputerowego do przygotowy-
wania dokumentów wysyłkowych za pośrednictwem 
sieci komputerowych, Intranetu i Internetu, tymczasowe 
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania kom-
puterowego wykorzystywanego do tworzenia i publikacji 
dzienników i blogów on-line, udostępnianie wyszukiwa-
rek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, 
udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych 
w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie wyszuki-
warek internetowych, usługi programowania kompute-
rów w celu analizowania i raportowania handlowego, 
usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi 
w zakresie projektowania stron internetowych, usługi w za-
kresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, wy-
najem oprogramowania komputerowego do odczytywania 
bazy danych z ofertami cenowymi, wynajem oprogramowa-
nia komputerowego związanego z ofertami cenowymi.

(210) 488860 (220) 2018 07 31
(731) LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Alergo Max
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy 
żywnościowe.

(210) 488877 (220) 2018 07 31
(731) POTĘGA NIKOLINA 4FIT CATERING DIETETYCZNY, 

RYBNK
(540) 4fit catering dietetyczny

(531) 02.09.01, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem produktów i transportem, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem produktów dietetycznych i transpor-
tem, kafeterie (bufet), rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi 
barowe.

(210) 488895 (220) 2018 08 01
(731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
(540) PLANT LINE

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, balsamy do włosów, środki do czyszczenia zębów.

(210) 488897 (220) 2018 08 01
(731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
(540) PLANT LINE PHYTOTHERAPY
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(531) 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, balsamy do włosów, środki do czyszczenia zębów.

(210) 488905 (220) 2018 08 01
(731) NOWAK MICHAŁ PAWEŁ, Lądek-Zdrój
(540) bikerski
(510), (511) 12 rowery, rowery elektryczne, rowery trójkoło-
we dostawcze, bagażniki na narty do samochodów, błotniki 
do rowerów, dętki do rowerów, bagażniki do pojazdów, kie-
rownice do rowerów, koła do rowerów, koła zębate do rowe-
rów, korby rowerowe, łańcuchy rowerowe, nóżki do rowerów, 
opony rowerowe, pedały do rowerów, pompki do rowerów, 
siodełka rowerowe, silniki do rowerów,zestawy narzędzi 
do naprawy dętek, obręcze kół do rowerów, piasty do rowe-
rów, szprychy do rowerów, szczęki hamulcowe do pojazdów, 
pokrycia siodełek rowerów, przekładnie do pojazdów lądo-
wych, okładziny hamulcowe do pojazdów, 25 buty narciar-
skie, buty sportowe, bandany na szyję, bielizna wchłaniająca 
pot, odzież dla rowerzystów, wiązania do nart, 28 narty, narty 
skiboardowe, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], pokry-
cie ślizgów nart, 37 usługi napraw awarii pojazdów, instala-
cja, konserwacja i naprawa maszyn, konserwacja pojazdów, 
mycie pojazdów, regeneracja maszyn zużytych lub częścio-
wo zniszczonych, smarowanie pojazdów.

(210) 488916 (220) 2018 08 02
(731) TACIT DEVELOPMENT POLSKA JS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) HIGH LEVEL SALES & MARKETING by Tacit Group

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich nastę-
pujących towarów: artykuły spożywcze, gadżety reklamo-
we, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) 
z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, repro-
dukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy 
naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyj-
ne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 
publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie 
komputerowe, nagrane oprogramowanie komputerowe, 
oprogramowanie komputerowe ściągalne, aplikacje mo-
bilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt 
komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, fute-
rały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby z papieru 
i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albu-
my do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe 
(z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako 
artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, ar-
kusze do pakowania z celulozy regenerowanej, drukowane 
rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako 
statuetki z papieru mache, formularze jako blankiety, gazety, 
indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z ży-
czeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, kokardy 
papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na bu-
telki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały 
drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako 

notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opako-
wania do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako 
papier listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako 
materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier 
w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania 
z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół papie-
rowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryci-
ny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe, 
skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły 
piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzy-
lepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku do-
mowego, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki 
z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty, woreczki 
z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, 
publikacje drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki, 
książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, 
mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, 
fotografie, artykuły papiernicze, materiały piśmienne, ma-
teriały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, ma-
teriały z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, szklan-
ki, kufle, termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, 
porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, 
podstawki pod kufle do piwa, zakładki do książek, odzież, 
nakrycia głowy, gry i zabawki, modele do sklejania, modele 
pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, 
pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując 
zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków 
telekomunikacji, reklama i promocja, marketing, badania 
i analizy rynku i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne 
i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi 
na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą zwią-
zaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami 
lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, 
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, nadzór nad dzia-
łalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsięwzię-
ciami dotyczącymi obrotu nierucłiomościami, organizowa-
nie targów i wystaw łiandlowych reklamowych w zakresie 
budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej 
dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nie-
ruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami 
mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszcza-
nie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi, 
informacja o powyższych usługach, 36 usługi developerskie 
w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przed-
sięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budyn-
ków, lokali i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie 
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i ze-
społami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmo-
wania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych 
i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania 
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi 
wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nie-
ruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa miesz-
kalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, 
lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo finansowe, 
usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, doradztwo 
finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i ad-
ministrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi 
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i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali miesz-
kalnych i użytkowych, wynajem powierzchni biurowej, infor-
macja o powyższych usługach.

(210) 488924 (220) 2018 08 02
(731) DUDA DARIUSZ FIRMA KOSMETYCZNA DR DUDA, 

Szaniec
(540) Dr Duda PSORINOKOSMETYKI

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyj-
ne do pielęgnacji skóry, kremy, emulsje, spraje, żele, balsa-
my, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, kosmetyki 
do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środ-
ki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji 
włosów, szampony, odżywki do włosów, kosmetyki ujędr-
niające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, 
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedosko-
nałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki 
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, 
emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycz-
nych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, ko-
smetyki lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty prze-
ciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, zioła lecznicze, 
borowina lecznicza, suplementy diety.

(210) 488926 (220) 2018 08 02
(731) DUDA DARIUSZ FIRMA KOSMETYCZNA DR DUDA, 

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

(210) 488952 (220) 2018 08 02
 (310) 87916255 (320) 2018 05 10 (330) US
(731) Outback Steakhouse of Florida, LLC , Tampa, US

(540) AUSSIE GRILL BY OUTBACK
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i barowe, w tym usługi 
restauracji sprzedających dania na wynos oraz inne usłu-
gi restauracyjne,  usługi w zakresie zapewniania żywności 
i napojów, usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowa-
nia i noclegów, usługi zapewniania dań na wynos, usługi 
cateringowe.

(210) 488978 (220) 2018 08 02
(731) Outback Steakhouse of Florida, LLC , Tampa, US
(540) AUSSIE GRILL BY OUTBACK

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi w zakresie za-
pewniania żywności i napojów, usługi w zakresie tymcza-
sowego zakwaterowania i noclegów, usługi barów, usługi 
zapewniania dań na wynos, usługi cateringowe.

(210) 488980 (220) 2018 08 02
(731) Outback Steakhouse of Florida, LLC , Tampa, US
(540) AG

(531) 27.05.04, 27.05.19
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi w zakresie za-
pewniania żywności i napojów, usługi w zakresie tymcza-
sowego zakwaterowania i noclegów, usługi barów, usługi 
zapewniania dań na wynos, usługi cateringowe.

(210) 489008 (220) 2018 08 03
(731) MCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MCX pro

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa telefonów, instalo-
wanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, znaki 
- malowanie i naprawy, 38 łączność telefoniczna, obsługa 
telekonferencji, usługi telefoniczne związane z ustalaniem 
tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, wypożyczanie 
modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
usługi poczty głosowej, wypożyczanie telefonów, usługi 
wykonywania zleceń przywoławczych (radio, telefon lub 
inne środki łączności elektronicznej, wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią 
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji.
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(210) 489009 (220) 2018 08 03
(731) KATOLICKI OŚRODEK ADOPCYJNY, Warszawa
(540) 

(531) 02.07.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, 
broszury, czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], 
41 edukacja religijna, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie].

(210) 489013 (220) 2018 08 03
(731) BISEK KAROLINA BISEK-FINANSE KAROLINA BISEK 

KANCELARIA KSIĘGOWO-PODATKOWA, Wrocław
(540) FITBACK COFFEE

(531) 29.01.13, 05.03.13, 11.03.04, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa.

(210) 489022 (220) 2018 08 03
(731) VCO SPÓŁKA AKCYJNA, Osielsko
(540) ekurtka.pl

(531) 09.03.01, 09.03.02, 27.05.01, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, odświeżania i impre-
gnacji odzieży oraz produktów ze skóry, preparaty do pielę-
gnacji odzieży oraz produktów ze skóry, spraye antystatyczne 
do odzieży, 18 torebki, torebki damskie, torebki męskie, to-
rebki na ramię, torebki na biodra [nerki], torebki wieczorowe, 
torby, torby na ubrania, torby na ramię, torby plażowe, torby 
podróżne, torby sportowe, torby turystyczne, plecaki, pleca-
ki sportowe, plecaki wycieczkowe, plecaki turystyczne, ple-
caki uczniowskie, tornistry szkolne, saszetki biodrowe, torby 
na zakupy, portfele, portmonetki, etui, futerały na dokumen-
ty, etui na klucze, etui na wizytówki, teczki i aktówki, artykuły 
podróżne [walizki, torby], bagaże podróżne, kosmetyczki bez 
wyposażenia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież mę-
ska, damska i dziecięca, odzież codzienna, odzież rekreacyjna, 
odzież wieczorowa, odzież sportowa, odzież do spania, odzież 
dżinsowa, odzież wierzchnia, artykuły odzieżowe w stylu spor-

towym, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, 
bielizna nocna, biustonosze, body [odzież], bluzki, bluzki 
z krótkimi rękawami, bezrękawniki, podkoszulki, topy [odzież], 
koszulki z krótkim rękawem, T-shirty z krótkim rękawem, koszu-
le, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule sportowe, 
bluzy sportowe, golfy [odzież], swetry, kombinezony [odzież], 
spódnice, sukienki damskie, tuniki, kurtki, kurtki bez rękawów, 
kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżin-
sowe, kurtki koszulowe, kurtki puchowe, kurtki sportowe, 
płaszcze, spodnie, spodnie sportowe, dżinsy, legginsy, krótkie 
spodnie, szorty, skarpetki, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, 
czapki [nakrycia głowy], czapki i czapeczki sportowe, czapki 
dziane, czapki z daszkiem, szale, rękawiczki, chusty [odzież], 
paski, obuwie codzienne, obuwie rekreacyjne, obuwie spor-
towe, obuwie plażowe, obuwie dla kobiet, obuwie dla męż-
czyzn, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie 
następujących towarów: preparaty do czyszczenia, odświeża-
nia i impregnacji odzieży oraz produktów ze skóry, preparaty 
do pielęgnacji odzieży oraz produktów ze skóry, spraye anty-
statyczne do odzieży, torebki, torebki damskie, torebki męskie, 
torebki na ramię, torebki na biodra [nerki], torebki wieczorowe, 
torby, torby na ubrania, torby na ramię, torby plażowe, torby 
podróżne, torby sportowe, torby turystyczne, plecaki, plecaki 
sportowe, plecaki wycieczkowe, plecaki turystyczne, plecaki 
uczniowskie, tornistry szkolne, saszetki biodrowe, torby na za-
kupy, portfele, portmonetki, etui, futerały na dokumenty, etui 
na klucze, etui na wizytówki, teczki i aktówki, artykuły podróż-
ne [walizki, torby], bagaże podróżne, kosmetyczki bez wypo-
sażenia, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież męska, dam-
ska i dziecięca, odzież codzienna, odzież rekreacyjna, odzież 
wieczorowa, odzież sportowa, odzież do spania, odzież dżin-
sowa, odzież wierzchnia, artykuły odzieżowe w stylu sporto-
wym, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bieli-
zna nocna, biustonosze, body [odzież], bluzki, bluzki z krótkimi 
rękawami, bezrękawniki, podkoszulki, topy [odzież], koszulki 
z krótkim rękawem, T-shirty z krótkim rękawem, koszule, ko-
szule codzienne, koszule eleganckie, koszule sportowe, bluzy 
sportowe, golfy [odzież], swetry, kombinezony [odzież], spód-
nice, sukienki damskie, tuniki, kurtki, kurtki bez rękawów, kurt-
ki bluzy, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, 
kurtki koszulowe, kurtki puchowe, kurtki sportowe, płaszcze, 
spodnie, spodnie sportowe, dżinsy, legginsy, krótkie spodnie, 
szorty, skarpetki, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, czapki 
[nakrycia głowy], czapki i czapeczki sportowe, czapki dziane, 
czapki z daszkiem, szale, rękawiczki, chusty [odzież], paski, 
obuwie codzienne, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, 
obuwie plażowe, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn.

(210) 489024 (220) 2018 08 03
(731) MBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gliwice

(540) MBM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.05, 24.01.13
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, audyt finan-
sowy, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
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outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi ekspertów w za-
kresie efektywności biznesowej, 41 doradztwo zawodowe, 
kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, kształ-
cenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, video-szkoleń, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redago-
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie 
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi przekwa-
lifikowania zawodowego, usługi szkoleniowe zapewniane 
przy pomocy symulatorów, szkolenia z zakresu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, opracowanie dokumentów i procedur 
związanych z różnego rodzaju szkoleniami, zwłaszcza z za-
kresu ochrony danych osobistych.

(210) 489073 (220) 2018 08 06
(731) NASZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) NASZA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do picia piwa i ak-
cesoria barowe, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bez-
alkoholowe, preparaty do produkcji napojów, 33 preparaty 
do produkcji napojów alkoholowych, napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa).

(210) 489076 (220) 2018 08 06
(731) KANCELARIA PRAWNA RAVEN P. KRUPA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) RAVEN
(510), (511) 35 usługi konsultacji biznesowych dotyczące 
planowania i wychodzenia z kryzysu, usługi księgowe zwią-
zane ze ściąganiem należności, pozyskiwanie umów [dla 
osób trzecich], komputerowe bazy danych (pozyskiwanie 
danych do - ), pozyskiwanie i systematyzacja danych związa-
nych z działalnością gospodarczą, badania i pozyskiwanie 
informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie umów 
na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, gromadzenie 
danych, gromadzenie informacji handlowych, skomputery-
zowane gromadzenie indeksów klientów, audyt przedsię-
biorstw, audyt finansowy, audyt działalności gospodarczej, 
audyt sprawozdań finansowych, rachunkowość, księgowość 
i audyt, doradztwo związane z audytem, audyt skomputery-
zowany, skomputeryzowane badania rynkowe, skomputery-
zowane prowadzenie rachunkowości, skomputeryzowane 
zarządzanie danymi, dostarczanie skomputeryzowanych in-
formacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą 
[na rzecz osób trzecich], skomputeryzowane usługi informa-
cyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, skomputery-
zowane usługi w zakresie informacji dotyczących działalności 
gospodarczej, skomputeryzowane badania w dziedzinie dzia-
łalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie 
badań rynkowych, skomputeryzowane wyszukiwanie infor-
macji handlowych, skomputeryzowana weryfikacja danych, 
doradztwo biznesowe, biznesowe usługi doradcze w zakre-

sie zarządzania działalnością gospodarczą, doradzanie 
przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia 
ich interesów, doradzanie przedsiębiorstwom przemysło-
wym w zakresie prowadzenia interesów, doradztwo bizne-
sowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo dotyczą-
ce działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące 
korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące korpora-
cyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie analizy biz-
nesowej, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, do-
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodar-
czej, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, doradztwo dotyczące zbywania firm, doradz-
two gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finan-
sowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące zbyć, doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej związane z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), doradztwo 
w zakresie przejęć przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie 
badan biznesowych, konsultacje w dziedzinie wycen bizne-
sowych, konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem 
[działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo w zakre-
sie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, konsulta-
cje w zakresie sprawozdań rynkowych, pomoc, usługi dorad-
cze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pomoc, usłu-
gi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem 
biznesowym, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w za-
kresie zarządzania biznesowego, pomoc i doradztwo w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, porady, pytania 
i informacje dotyczące działalności gospodarczej, porady 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi do-
radcze w zakresie zarządzania działalnością handlową, usługi 
doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi doradztwa 
biznesowego, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, za-
rządzanie działalnością gospodarczą (usługi doradcze w - ), 
zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w zakre-
sie - ), usługi zarządzania i doradcze w działalności gospodar-
czej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
skomputeryzowana rachunkowość, sporządzanie sprawoz-
dań finansowych, analiza rynku, badania rynkowe, raporty 
z analiz rynkowych, zestawienia statystyczne [dla działalno-
ści gospodarczej lub celów handlowych], zdobywanie staty-
styk dotyczących działalności gospodarczej [dla osób trze-
cich], 36 agencje ściągania należności, agencje ściągania 
wierzytelności, agencje windykacji należności, dostarczanie 
informacji dotyczących faktoringu długów, firmy windyka-
cyjne, odzyskiwanie zaległych długów, organizacja ściągania 
długów, ściąganie długów, windykacja, windykacja należno-
ści i odzyskiwanie długów, usługi związane z niewypłacalno-
ścią, usługi w zakresie ściągania długów, ściąganie należności 
(agencje -), agencje kredytowe, doradztwo dotyczące poży-
czek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo 
dotyczące pożyczek, doradztwo finansowe związane z usłu-
gami kredytowymi, elektroniczne usługi windykacji należno-
ści, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, gwaranto-
wanie pożyczek, organizowanie kredytów, organizowanie 
pożyczek, organizowanie pożyczek w celu zabezpieczania 
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funduszy dla osób trzecich, poręczenia, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, ubezpieczenia, udzielanie kredytów, udziela-
nie gwarancji i zabezpieczeń, udzielanie kredytu kupieckie-
go, usługi dotyczące pożyczania i pożyczek, usługi gwarancji 
finansowych, usługi konsultingowe dotyczące udzielania 
pożyczek, usługi w zakresie organizowania kredytów, usługi 
w zakresie kredytów finansowych, wynajem nieruchomości, 
zarządzanie majątkiem, usługi finansowe, pieniężne i banko-
we, usługi w zakresie nieruchomości, administrowanie finan-
sami, ściąganie należności i faktoring, finansowe zarządzanie 
projektami z dziedziny nieruchomości, nabycie i przeniesie-
nie roszczeń pieniężnych, pośrednictwo w usługach finanso-
wych, planowanie i zarządzanie finansowe, planowanie fi-
nansów w zakresie nieruchomości, usługi finansowe, usługi 
finansowe dla spółek, usługi finansowe dotyczące nabywa-
nia mienia, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieru-
chomości, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, 
usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i bu-
dynków, usługi finansowe związane z mieniem, zabezpiecza-
nie środków finansowych na zakup nieruchomości, zarządza-
nie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie finansami, 
udzielanie gwarancji, usługi gwarancyjne, finansowe usługi 
gwarancyjne, udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń 
(bankowość inwestycyjna), inwestycje finansowe w dziedzi-
nie papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papie-
rów wartościowych, obrót opcjami papierów wartościo-
wych, obrót opcjami papierów wartościowych na rzecz 
innych, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo do-
tyczące papierów wartościowych i aktywów, usługi finanso-
we w zakresie papierów wartościowych, usługi finansowe 
związane ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, 
skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, 
usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelno-
ści, emisja obligacji, usługi finansowe, mianowicie regulowa-
nie długu, świadczenie usług doradczych w zakresie długów 
o zagrożonej spłacie, restrukturyzacja długów, faktoring dłu-
gów, doradztwo w zakresie długów, konsultacje dla klientów 
w zakresie organizacji spłat długów, 41 edukacja prawna, 
szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, usługi edu-
kacyjne dla dorosłych dotyczące audytu, organizacja webi-
nariów, usługi edukacyjne i instruktażowe, kursy szkoleniowe 
w dziedzinie prawa, usługi edukacyjne dla dorosłych doty-
czące prawa, 42 audyt jakości, kontrola jakości, sprawdzanie 
jakości, kontrola i testowanie jakości, systemy komputerowe 
(analizy -), projektowanie systemów komputerowych, projek-
towanie systemów informatycznych, 45 pomoc prawna przy 
tworzeniu umów, kompilacja informacji prawnych, dostar-
czanie informacji prawnych, usługi radców prawnych, uwie-
rzytelnianie dokumentów prawnych, usługi asystentów 
prawnych, sporządzanie ekspertyz prawnych, organizowa-
nie świadczenia usług prawnych, udzielanie informacji doty-
czących usług prawnych, udzielanie opinii prawnych przez 
ekspertów, udzielanie informacji związanej ze sprawami 
prawnymi, usługi w zakresie przygotowywania dokumen-
tów prawnych, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji 
prawnych, doradztwo związane z osobistymi sprawami 
prawnymi, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagad-
nień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwe-
stii prawnych, udostępnianie informacji dotyczących usług 
prawnych za pośrednictwem strony internetowej, usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień 
prawnych, usługi komornicze (usługi prawne), badania praw-
ne, doradztwo prawne, usługi informacji prawnej, usługi 
wsparcia prawnego, usługi monitorowania prawnego, pora-
dy prawne i zastępstwo procesowe, usługi w zakresie do-
radztwa prawnego, usługi prawne świadczone w związku 

z procesami sądowymi, usługi arbitrażowe, usługi w zakresie 
mediacji, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi arbitrażu, 
mediacji i rozstrzygania sporów.

(210) 489077 (220) 2018 08 06
(731) KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH 

J. POSCHLOD, P. MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) SNOW

(531) 01.15.17, 27.05.01
(510), (511) 21 gąbki, gąbki czyszczące, gąbki do czyszcze-
nia, gąbki do szorowania, pady do czyszczenia, pady do szo-
rowania (gąbki).

(210) 489079 (220) 2018 08 06
(731) KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH 

J. POSCHLOD, P. MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) SNOW

(531) 29.01.01, 01.15.17, 27.05.01
(510), (511) 21 gąbki, gąbki czyszczące, gąbki do czyszcze-
nia, gąbki do szorowania, pady do czyszczenia, pady do szo-
rowania (gąbki).

(210) 489080 (220) 2018 08 06
(731) KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH 

J. POSCHLOD, P. MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) SNOW

(531) 01.15.17, 27.05.01
(510), (511) 21 gąbki, gąbki czyszczące, gąbki do czyszcze-
nia, gąbki do szorowania, pady do czyszczenia, pady do szo-
rowania (gąbki).

(210) 489083 (220) 2018 08 06
(731) REISNER ROBERT, Budzyń
(540) FORMAT

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, 40 obróbka 
i przetwarzanie materiałów.
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(210) 489084 (220) 2018 08 06
(731) KRĘCICHWOST KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO, 

Stalowa Wola
(540) mini Drożdżówki

(531) 01.15.11, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 30 pieczywo świeże, pieczywo bezglutenowe, 
pieczywo bezdrożdżowe, pieczywo konserwowane, pieczy-
wo cukiernicze, świeże wyroby ciastkarskie i ciastka, konser-
wowane wyroby ciastkarskie i ciastka, przekąski zbożowe, 
przekąski ryżowe, chipsy zbożowe, biszkopty, herbatniki, 
ciastka suche, słodkie bułki, bułki nadziewane.

(210) 489097 (220) 2018 08 06
(731) FABIRKIEWICZ JAKUB ANTOLOS, Bielsko-Biała
(540) AGROMIL
(510), (511) 29 warzywa mrożone, owoce mrożone, warzy-
wa marynowane, warzywa konserwowane, warzywa kwa-
szone, sałatki warzywne, sałatki warzywno-mięsne, owoce 
marynowane, owoce konserwowane, dżemy owocowe, kon-
fitury owocowe, marmolady owocowe, powidła, przetwory 
grzybowe, przetwory owocowe, przetwory warzywne, prze-
ciery owocowe, przeciery warzywne, kremy owocowe, pulpy 
owocowe, 31 świeże warzywa, świeże owoce, świeże owoce 
runa leśnego, świeże grzyby leśne i uprawowe, nasiona, su-
rowe zboża.

(210) 489148 (220) 2018 08 08
(731) SIROCKI BARTOSZ, Małkowo
(540) GA

(531) 01.01.01, 01.01.03, 27.05.01
(510), (511) 37 czyszczenie pojazdów, konserwacja i napra-
wy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, konserwa-
cja, czyszczenie, reperacja skór, mycie pojazdów, naprawy ta-
picerskie, polerowanie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów 
przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, konserwacja pod-
wozia pojazdów, konserwacja nadwozia pojazdów, konser-
wacja profili zamkniętych, naprawy blacharskie i lakiernicze 
pojazdów, nakładanie powłoki antykorozyjnej na podwozia 
pojazdów, nakładanie powłok ceramicznych na pojazdy, 
konserwacja felg, nakładanie powłok hydrofobowych szyb 
pojazdów, pranie tapicerki meblowej i samochodowej, reno-
wacja powłoki lakierniczej samochodu, czyszczenie tapicerki 
samochodowej, czyszczenie i pranie dywanów, czyszczenie 
wózków dziecięcych i fotelików dziecięcych.

(210) 489150 (220) 2018 08 08
(731) NOWAK IGA, Tomaszów Mazowiecki
(540) OrtoDentic
(510), (511) 10 części protetyczne do stomatologii, części 
protez dentystycznych, implanty dentystyczne wykonane 
z materiałów sztucznych, implanty protetyczne, implanty 

[protezy], implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, 
implanty [protezy] stosowane w stomatologii, materiały 
na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], 
pojemniki ochronne na zęby, protezy dentystyczne, protezy 
dentystyczne w postaci wkładów, protezy do wszczepia-
nia do żuchwy, protezy stosowane w stomatologii, protezy 
w postaci częściowych koron zębowych, protezy w postaci 
pełnych koron zębowych, protezy w postaci wkładów, pro-
tezy z porcelany o wysokiej wytrzymałości przytwierdzane 
do struktury zębiny, protezy z porcelany o wysokiej wy-
trzymałości, przytwierdzane do struktury szkliwa, sztuczna 
szczęka, sztuczne części zębów, sztuczne zęby, wszczepialne 
protezy, 44 chirurgia, doradztwo związane ze stomatologią, 
konsultacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna, stoma-
tologia kosmetyczna, stomatologia weterynaryjna, stomato-
logia z sedacją, udzielanie informacji na temat stomatologii, 
usługi asystenta dentysty, usługi czyszczenia zębów, usługi 
doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usłu-
gi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, usługi w za-
kresie wybielania zębów, wstawianie kamieni szlachetnych 
do protez dentystycznych, wypożyczanie instrumentów 
stomatologicznych.

(210) 489174 (220) 2018 08 08
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) CZĘSTO GĘSTO
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki.

(210) 489177 (220) 2018 08 08
(731) STOJANOWSKI KRZYSZTOF S4B, Strzeniówka
(540) FRIZI
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży - vending, 29 prze-
tworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona 
roślin strączkowych), produkty spożywcze na bazie przetwo-
rzonych warzyw i owoców, dania mrożone, mrożone warzy-
wa, mrożone owoce, frytki mrożone, mrożone zupy, mrożo-
ne warzywa na patelnie, mrożone gotowe posiłki składające 
się głównie z warzyw, głęboko mrożone dania warzywne, 
mrożone posiłki składające się głównie z ryb, mrożone posiłki 
składające się głównie z kurczaka, mrożone posiłki składające 
się głównie z drobiu, mrożone owoce morza, mrożone posił-
ki składające się głównie z mięsa, batony na bazie owoców, 
nasion, orzechów, warzyw, 30 lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety,mrożona pizza, mrożone desery, mrożone 
ciasta, mrożone napoje, ciasta mrożone nadziewane mięsem 
i warzywami, napoje mrożone na bazie kawy, napoje mro-
żone na bazie mleka, napoje na bazie kawy, napoje na bazie 
czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, 
napoje mrożone na bazie kakao, mrożone pierogi, mrożone 
produkty mączne, 32 soki, nektary napoje, napoje pół mro-
żone, napoje izotoniczne, napoje warzywne, mrożone napo-
je owocowe, woda mineralna, woda źródlana, woda, sorbety 
napoje, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, catering, 
punkty restauracyjne sprzedające napoje, warzywa, owoce, 
dania gotowe, pijalnie soków owocowo warzywnych, snack 
bary, bary, bary sałatkowe.

(210) 489180 (220) 2018 08 08
(731) ZAJĄC MAGDALENA VAMOSSI, Kryg
(540) VAMOSSI
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(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 489183 (220) 2018 08 08
(731) STOJANOWSKI KRZYSZTOF S4B, Strzeniówka
(540) Frizzi
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży – vending, 29 prze-
tworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona 
roślin strączkowych), produkty spożywcze na bazie przetwo-
rzonych warzyw i owoców, dania mrożone, mrożone warzy-
wa, mrożone owoce, frytki mrożone, mrożone zupy, mrożo-
ne warzywa na patelnie, mrożone gotowe posiłki składające 
się głównie z warzyw, głęboko mrożone dania warzywne, 
mrożone posiłki składające się głównie z ryb, mrożone posiłki 
składające się głównie z kurczaka, mrożone posiłki składające 
się głównie z drobiu, mrożone owoce morza, mrożone posił-
ki składające się głównie z mięsa, batony na bazie owoców, 
nasion, orzechów, warzyw, 30 lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety, mrożona pizza, mrożone desery, mrożone 
ciasta, mrożone napoje, ciasta mrożone nadziewane mięsem 
i warzywami, napoje mrożone na bazie kawy, napoje mro-
żone na bazie mleka, napoje na bazie kawy, napoje na bazie 
czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, 
napoje mrożone na bazie kakao, mrożone pierogi, mrożone 
produkty mączne, 32 soki, nektary napoje, napoje pół mro-
żone, napoje izotoniczne, napoje warzywne, mrożone napo-
je owocowe, woda mineralna, woda źródlana, woda, sorbety 
napoje, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, catering, 
punkty restauracyjne sprzedające napoje, warzywa, owoce, 
dania gotowe, pijalnie soków owocowo warzywnych, snack 
bary, bary, bary sałatkowe.

(210) 489194 (220) 2018 08 09
(731) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk;  

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk
(540) MWB

(531) 03.11.01, 03.11.24, 24.13.25, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki (artykuły biurowe), 
albumy, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, 
karty pocztowe, katalogi, książki, koperty, materiały do na-
uczania, materiały szkoleniowe i instruktażowe, podręczni-
ki, notatniki, notesy, okładki, obwoluty, ołówki, publikacje, 
papier, papier do elektrokardiografów, papier do maszyn 
rejestrujących, papier do pisania, papier higieniczny, papier 
listowy, papeteria, pióra, skrypty, ulotki, 35 reklama, prace 
biurowe, plakaty reklamowe, organizacja wystaw handlo-

wych i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo-ba-
dawczych oraz zarządzanie tymi wystawami, organizacja 
i prowadzenie reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sym-
pozjów, konferencji i imprez kulturalnych, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych i ogłoszeń oraz prowadzenie 
działalności informacyjnej, 41 edukacja, edukacja w zakresie 
szkolnictwa wyższego polegająca na kształceniu studentów, 
prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równo-
rzędnych, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów 
zaocznych oraz studiów doktoranckich, studiów podyplo-
mowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, naucza-
nie korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kie-
runkach edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi 
doradztwa w sprawie wyboru kierunku zawodowego, usługi 
dokształcania zawodowego, organizowanie, prowadzenie 
seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów 
w celach naukowych i edukacyjnych, informacja o edukacji, 
usługi biblioteczne polegające na udostępnianiu i prezen-
tacji zbiorów, książek, audiobooków, nagrań dźwiękowych, 
nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania kompute-
rowego przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi 
w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, usługi 
w zakresie kształcenia i promowania kadr naukowych po-
legające na nadawaniu tytułów naukowych, poradnictwo 
zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obozów 
sportowych dla młodzieży akademickiej, organizowania 
i prowadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akade-
mickiej, usługi tłumaczenia z i na języki obce oraz z użyciem 
języka migowego, usługi naukowo-badawczych pracowni 
i laboratoriów specjalistycznych, usługi organizowania kon-
kursów edukacyjnych, usługi publikacji elektronicznej on-line 
książek i periodyków na rzecz osób trzecich, usługi publi-
kowania analogowych książek i wydawnictw naukowych 
i popularyzatorskich, usługi publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, usługi realizacji spektakli teatralnych 
i telewizyjnych, usługi organizowania i prowadzenia obsłu-
gi sprawdzianów pedagogicznych na różnych poziomach 
kształcenia, usługi przygotowywania i prowadzenia spraw-
dzianów pedagogicznych, usługi organizowania, prowadze-
nia i obsługi wystaw muzealnych i edukacyjnych, informacja 
o powyższych usługach.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 489220 (220) 2018 08 09
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) BIELENDA CLOUD MASK
(510), (511) 3 maseczki do twarzy.

(210) 489221 (220) 2018 08 09
(731) FLEXHR DORADZTWO PERSONALNE AGENCJA 

ZATRUDNIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń

(540) HR Cafe
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(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi nawiązywania kontaktów zawodo-
wych, usługi nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi 
online z zakresu nawiązywania kontaktów zawodowych, 
usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów bizneso-
wych, 41 organizowanie i prowadzenie spotkań branżowych, 
konferencje- organizowanie i prowadzenie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji związanych z biznesem, edukacją, 
rekrutacją pracowników i zarządzaniem zasobami ludzkimi, 
organizowanie i prowadzenie wykładów, usługi w zakresie 
wykładów związane z umiejętnościami zarządzania pracow-
nikami, kursy szkoleniowe, prowadzenie warsztatów, szkoleń, 
szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, usługi szkolenio-
we lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi wy-
dawnicze i reporterskie, usługi publikacji.

(210) 489222 (220) 2018 08 09
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) BIELENDA JAPAN BEAUTY
(510), (511) 3 kremy do rąk, balsamy, mleczka, olejki, masła 
i kremy co ciała.

(210) 489225 (220) 2018 08 09
(731) FUNDACJA NA RATUNEK, Świniarsko
(540) ULTRA JANOSIK

(531) 06.01.02, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 zajęcia sportowe, szkolenia sportowe, usługi 
sportowe, szkolenie sportowe, edukacja sportowa, obozy 
sportowe, sport i fitness, przeprowadzanie imprez sporto-
wych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie 
zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie 
imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych, 
produkcja imprez sportowych, organizowanie turniejów 
sportowych, udostępnianie sprzętu sportowego, rezerwo-
wanie obiektów sportowych, edukacja, rozrywka i sport, 
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, zajęcia sportowe 
i kulturalne, usługi sportowe i kulturalne, usługi rozrywkowe 
związane ze sportem, usługi sportowe i w zakresie fitnes-
su, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
udzielanie informacji dotyczących osobistości sportowych, 
świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, organizo-
wanie zawodów sportowych i jeździeckich, organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia 
sportowe.

(210) 489242 (220) 2018 08 10
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) IBUM MEGA MAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
wyroby medyczne w postaci tabletek, kapsułek, syropów, 
emulsji lub zawiesin.

(210) 489250 (220) 2018 08 10
(731) BEGIER MAŁGORZATA, Warszawa
(540) !eatme

(531) 27.05.01, 24.17.04, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, badania biz-
nesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, bada-
nia opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie 
biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do ce-
lów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projek-
towanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządza-
nie indeksów informacji do celów handlowych lub rekla-
mowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, usługi modelek i modeli do ce-
lów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem 
bilbordów - tablic reklamowych, wynajem czasu reklamowe-
go we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 usługi 
fotograficzne, produkcja filmów, informacja o imprezach 
rozrywkowych, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, kształcenie praktyczne, pokazy, montaż taśm 
wideo, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, pisanie scenariuszy, pisanie piosenek, plano-
wanie przyjęć- rozrywka, dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie.

(210) 489266 (220) 2018 08 10
(731) BEGIER MAŁGORZATA, Warszawa
(540) !EATME
(510), (511) 35 usługi reklamowe, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, badania biz-
nesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, bada-
nia opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie 
biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do ce-
lów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projek-
towanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządza-
nie indeksów informacji do celów handlowych lub rekla-
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mowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, usługi modelek i modeli do ce-
lów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem 
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowe-
go we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 usługi 
fotograficzne, produkcja filmów, informacja o imprezach 
rozrywkowych, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], montaż taśm 
wideo, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, pisanie scenariuszy, pisanie piosenek, plano-
wanie przyjęć [rozrywka], dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie.

(210) 489275 (220) 2018 08 10
(731) Q-TOUCH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) Q-touch

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 akustyczne: w tym radiomagnetofony, od-
twarzacze kompaktowe stereofoniczne ze słuchawkami 
nagłownymi, odtwarzacze stereo, zestawy stereofoniczne 
(odtwarzacz kompakt dysków i magnetofon), odbiorniki 
radiowe, odtwarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe audio, 
cyfrowe odtwarzacze muzyki, magnetofony, magnetofo-
ny kasetowe, magnetofony z funkcją samoczynnej zmiany 
kierunku biegu taśmy, odtwarzacze płyt kompaktowych, 
odtwarzacze laserowe płyt kompaktowych, odtwarzacze 
dysków optycznych, odtwarzacze płyt odtwarzacze MP3, 
przenośnie odtwarzacze muzyczne, odtwarzacze audio 
MPEG odtwarzacze cyfrowych taśm audio, aplikacje ściągal-
ne na urządzenia, ładowarki, ładowarki sieciowe, ładowarki 
przenośne, ładowarki USB, ładowarki bezprzewodowe, ła-
dowarki do smartfonów, ładowarki do baterii do tabletów, 
ładowarki do baterii do laptopów, ładowarki do telefonów 
komórkowych do użytku w pojazdach, urządzenia insta-
lacji elektrycznej, a zwłaszcza: złącza, kable elektryczne, 
przewody elektryczne, kable do przewodzenia sygnału dla 
urządzeń informatycznych, audio-video i komunikacji, kable 
USB, kable telefoniczne, telefoniczne kable połączeniowe, 
kable do przedłużaczy telefonicznych, kable do głośników, 
kable do komputerów, kable do transmisji danych, smart-
fony, urządzenia przenośne do komunikowania się, urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do przesyłania obrazów, urządzenia do odtwarzania obra-
zów, urządzenia do nagrywania obrazów, oprogramowa-
nie do smartfonów, aplikacje do pobrania na smartfony, 
oprogramowanie użytkowe, wyświetlacze do telefonów 
komórkowych, aparaty fotograficzne, baterie do telefonów 
komórkowych, słuchawki bezprzewodowe, obiektywy fo-
tograficzne, odbiorniki telewizyjne, głośniki do telefonów 
komórkowych, głośniki, kolumny głośników, w tym bezprze-
wodowe, 35 usługi hurtowej i detalicznej sprzedaży następu-
jących towarów: urządzeń do nagrywania, transmisji, repro-
dukcji dźwięku lub obrazu, maszyn i aparatów akustycznych: 
w tym radiomagnetofonów, odtwarzaczy kompaktowych 
stereofonicznych ze słuchawkami nagłownymi, odtwarzaczy 

stereo, zestawów stereofonicznych (odtwarzaczy kompakt 
dysków i magnetofonów), odbiorników radiowych, odtwa-
rzaczy audio, odtwarzaczy cyfrowych audio, cyfrowych 
odtwarzaczy muzyki, magnetofonów, magnetofonów ka-
setowych, magnetofonów z funkcją samoczynnej zmiany 
kierunku biegu taśmy, odtwarzaczy płyt kompaktowych, 
odtwarzaczy laserowych płyt kompaktowych, odtwarzaczy 
dysków optycznych, odtwarzaczy płyt, odtwarzaczy MP3, 
przenośnych odtwarzaczy muzycznych, odtwarzaczy audio 
MPEG, odtwarzaczy cyfrowych taśm audio, aplikacji ścią-
galnych na urządzenia, ładowarek, ładowarek sieciowych, 
ładowarek przenośnych, ładowarek USB, ładowarek bezprze-
wodowych, ładowarek do smartfonów, ładowarek do ba-
terii do tabletów, ładowarek do baterii do laptopów, łado-
warek do telefonów komórkowych do użytku w pojazdach, 
urządzeń instalacji elektrycznej, a zwłaszcza: złączy, kabli 
elektrycznych, przewodów elektrycznych, kabli do przewo-
dzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video 
i komunikacji, kabli USB, kabli telefonicznych, telefonicznych 
kabli połączeniowych, kabli do przedłużaczy telefonicznych, 
kabli do głośników, kabli do komputerów, kabli do transmisji 
danych, smartfonów: urządzeń przenośnych do komuniko-
wania się, urządzeń do transmisji dźwięku, urządzeń do od-
twarzania dźwięku, urządzeń do rejestrowania dźwięku, 
urządzeń do przesyłania obrazów, urządzeń do odtwarzania 
obrazów, urządzeń do nagrywania obrazów, oprogramo-
wania do smartfonów, aplikacji do pobrania na smartfony, 
oprogramowania użytkowego, wyświetlaczy do telefonów 
komórkowych, aparatów fotograficznych, baterii do telefo-
nów komórkowych, słuchawek bezprzewodowych, obiekty-
wów fotograficznych, odbiorników telewizyjnych, głośników 
do telefonów komórkowych, głośników, kolumn głośników, 
w tym bezprzewodowych.

(210) 489304 (220) 2018 08 10
(731) POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) NIEZBĘDNIK WSPÓŁCZESNY INTELIGENTA

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 gazety, czasopisma i dodatki do nich, książ-
ki, magazyny, periodyki, druki, fotografie, ulotki, naklejki, 
broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
mapy, atlasy, komiksy, albumy, almanachy, książki, podręczni-
ki, biuletyny, karty muzyczne, wydawnictwa muzyczne, afi-
sze, plakaty, fotografie, katalogi, broszury, informatory, nalep-
ki, naklejki, 35 usługi w zakresie promocji i reklamy prasowej, 
internetowej, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń re-
klamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i groma-
dzenie informacji gospodarczych, usługi doradztwa w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie prognozy i analiz ekonomicznych, usługi 
w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz 
i systematyzacja tych danych, usługi reklamowe w zakresie 
reklamy prasowej i internetowej oraz z zastosowaniem pla-
katów i ulotek, prowadzenie kompleksowych kampanii re-
klamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów 
promocyjno-reklamowych, także katalogów, usługi w za-
kresie badania rynku oraz badania opinii publicznej, usługi 
w zakresie agencji informacyjnych, organizowanie i obsługa 
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wystaw i targów, organizowanie konkursów i loterii oraz im-
prez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowa-
niem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej, 
41 usługi pisania i publikowania tekstów, publikacje elektro-
niczne on-line książek, druków, dzienników, czasopism i do-
datków do nich, fotografii, poradników, broszur materiałów 
reklamowych i instruktażowych, map, atlasów, udostępnia-
nie publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania z sieci 
komputerowych, usługi organizowania i obsługi prasowej 
sympozjów, odczytów, konferencji, konkursów, plebiscytów, 
imprez gospodarczych, kulturalnych i sportowych, usługi 
opracowywania i gromadzenia informacji o wydarzeniach 
politycznych, sportowych, o kulturze, usługi wydawnicze, 
usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi edytorskie, redak-
torskie, usługi fotoskładu i składu komputerowego.

(210) 489320 (220) 2018 08 13
(731) PALMOWSKA EWA, Wojnowice
(540) Ekomania Lab

(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.01.01, 25.01.13, 25.12.25, 26.04.04, 
26.04.05, 26.04.18

(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, maseczki kosme-
tyczne, preparaty do odchudzania, mleczko kosmetycz-
ne, kosmetyki, 44 usługi kosmetyczne i higieniczne, usługi 
medyczne.

(210) 489322 (220) 2018 08 13
(731) GŁAZ JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 

HANDLOWE GŁAZ, Trześń
(540) SAMOLUB

(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 02.09.01, 
25.05.01

(510), (511) 4 benzyny silnikowe, biopaliwa, gazy płynne, 
oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje sil-
nikowe, paliwa, paliwa silnikowe, parafina, smary, 35 reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, sprzedaż de-
taliczna polegająca na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalającym nabywcy je oglądać i kupo-
wać w sklepie na terenie stacji paliwowej, sprzedaż hurtowa 
polegająca na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich paliw, 
benzyn, olejów, płynów do samochodów, różnych akceso-
riów samochodowych i motoryzacyjnych, usługi w zakre-
sie reklamy radiowej, telewizyjnej, 37 bieżnikowanie opon, 
czyszczenie pojazdów, instalacja, konserwacja i naprawa ma-
szyn, mycie pojazdów, mycie samochodów, naprawa samo-
chodów, pojazdów, przyczep, pranie, smarowanie pojazdów, 
stacje obsługi samochodów, obsługa samochodów, obsługa 
pojazdów, usługi w zakresie obsługi pojazdów, usługi stacji 
obsługi pojazdów, usługi myjni pojazdów, usługi motoryza-
cyjne prowadzone na stacjach paliw, wymiana olejów, wy-
miana opon, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zabez-
pieczanie pojazdów przed korozją.

(210) 489327 (220) 2018 08 13
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) LAY’S CHIPSTICKS
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, dipy (sosy), ser, jogurt, orzechy jadalne, 
przetworzone orzechy, przetworzone jadalne nasiona, bato-
ny na bazie orzechów, mieszanki owoców i orzechów, chip-
sy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, przekąski na bazie 
ziemniaków, przekąski na bazie soi, chipsy sojowe, przekąski 
na bazie owoców, chipsy owocowe, chipsy z juki, przygoto-
wana wołowina, suszona wołowina w paskach, skwarki wie-
przowe w formie prażynek, sałatki warzywne, smarowidła 
owocowe i warzywne, przekąski i chipsy na bazie warzyw, 
gotowe do spożycia przekąski składające się głównie z ziem-
niaków, chipsów, orzechów, produktów orzechowych, nasion 
jadalnych, owoców, warzyw lub ich kombinacji, przekąski 
na bazie warzyw strączkowych, smarowidła na bazie roślin 
strączkowych, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, 
cukier, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze, słodycze, lody, miód, melasa (syropy), 
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przy-
prawy), przyprawy, zboża, płatki śniadaniowe, przetworzone 
ziarna, przekąski na bazie mąki zbożowej, przekąski na bazie 
mąki ziemniaczanej, przekąski na bazie mąki ryżowej, kraker-
sy, chipsy taco, chipsy tortilla, chipsy na bazie mąki, chipsy 
na bazie ziaren, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie 
płatków śniadaniowych, przekąski na bazie produktów zbo-
żowych, batony na bazie zbóż, batony na bazie płatków śnia-
daniowych, batony na bazie produktów zbożowych, batony 
zbożowe, batony z produktów zbożowych, batony z płatków 
śniadaniowych, batony energetyczne, przekąski na bazie ryżu, 
chipsy ryżowe, chrupki ryżowe, krakersy ryżowe, ryż dmucha-
ny, ciasteczka ryżowe, przekąski z kukurydzy, przetworzona 
kukurydza, popcorn, kukurydza palona, chrupki kukurydziane, 
dmuchane przekąski kukurydziane, przekąski na bazie kukury-
dzy, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, cienkie kru-
che placki z przyprawami [poppadom], precle, muesli, bato-
ny na bazie muesli, nasiona zbożowe przetworzone, batony 
i przekąski składające się z mieszanki ziarna, orzechów i suszo-
nych owoców [wyroby cukiernicze], sosy salsa, sosy, orzechy 
w polewie [wyroby cukiernicze], przekąski na bazie muesli, 
gotowe do spożycia przekąski składające się głównie z ziaren, 
kukurydzy, zbóż, produktów zbożowych, płatków śniadanio-
wych lub ich kombinacji.

(210) 489339 (220) 2018 08 13
(731) PRZYSIECKI RADOSŁAW, Mogilany
(540) AE AKADEMIA ENDURO TRAINING AND TRAVEL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 turystyka, organizowanie wycieczek, wypo-
życzanie samochodów i motocykli, 41 organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów i szkoleń, zawodów sportowych, usłu-
gi trenerskie.
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(210) 489352 (220) 2018 08 13
(731) URSUS BUS SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) CITY SMILE
(510), (511) 12 autobusy, autokary, pojazdy mechaniczne, 
pojazdy, statki oraz urządzenia do poruszania się po ziemi, 
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części do autobusów, au-
tokarów, pojazdów oraz urządzeń niezawarte w innych 
klasach, osprzęt samochodowy i autobusowy, bagażniki, 
bagażniki na narty, łapacze zanieczyszczeń, łańcuchy 
przeciwśnieżne, osłony wiatrowe, oparcia dla głowy, foteliki 
bezpieczeństwa dla dzieci, adaptery do piór wycieraczek 
do pojazdów, aerodynamiczne elementy do nadwozi pojaz-
dów, aerodynamiczne owiewki do pojazdów, aerodynamicz-
ne skrzydła do samolotów, aerostaty, balony aerostatyczne, 
akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, akcesoria 
do rowerów do przewożenia napojów, alarmy antywłama-
niowe do pojazdów, ambulanse [karetki pogotowia], amor-
tyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrzą-
dy do opon pojazdów, aparaty, maszyny i urządzenia 
aeronautyczne, autokary, autonomiczne pojazdy podwodne 
do badania dna morskiego, bagażniki do pojazdów, bagażni-
ki na narty do samochodów, balony na gorące powietrze, 
barki [łodzie], betoniarki [samochody], bieżniki do bieżniko-
wania opon, błotniki, błotniki do rowerów, bosaki, bufory 
do taboru kolejowego, ciągniki, ciężarki do wyważania kół 
pojazdów, ciężarówki, czopy osi pojazdów, dętki do opon 
pneumatycznych, dętki do rowerów, dopasowane pokrowce 
na nóżki do spacerówek, dopasowane pokrowce na nóżki 
do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce na nóżki 
do wózków dziecięcych głębokich, dopasowane pokrowce 
na nóżki do wózków spacerowych, drążki skrętne do pojaz-
dów, drezyny, drony cywilne, drony wojskowe, drzewce 
do statków, drzwi do pojazdów, dulki [do wioseł], dzwonki 
do rowerów, dżojstiki do pojazdów, fotele wyrzucane 
do statków powietrznych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci 
[do pojazdów], furgony [pojazdy], gąsienicowy układ bieżny 
do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, 
hamulce do rowerów, harmonie do autobusów przegubo-
wych, hulajnogi (pojazdy), iluminatory [bulaje], jachty, kadłu-
by statków, kanu, kesony [pojazdy], kierownice do motocykli, 
kierownice do rowerów, kierownice pojazdów, kierunkow-
skazy do pojazdów, kierunkowskazy do rowerów, klaksony 
do pojazdów, knagi, zaciski żeglarskie, kolce do opon, kolejki 
linowo-terenowe, koła do pojazdów lądowych, koła do ro-
werów, koła zębate do rowerów, kołpaki, kominy do lokomo-
tyw, kominy do statków, kontenery przechylne, korbowody 
do pojazdów lądowych inne niż części silników, korby rowe-
rowe, korki do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, korpu-
sy opon, kosze przystosowane do rowerów, kółka samona-
stawne do wózków [pojazdy], lokomotywy, lusterka boczne 
do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy do motocykli, 
łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do pojaz-
dów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy ro-
werowe, łaty do opon, łodzie, łoża silnika do pojazdów lądo-
wych, maski do pojazdów, maski silników do pojazdów, 
maszty do łodzi, mechanizmy napędowe do pojazdów lądo-
wych, mechanizmy wywrotkowe, części ciężarówek i wago-
nów, miejsca leżące [do spania] w pojazdach, moskitiery 
do wózków spacerowych, wbudowane, motocykle, motoro-
wery, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, napina-
cze do szprych do kół, nóżki do rowerów, nóżki motocyklo-
we, obręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze 
kół pojazdów, obrzeza obręczy kół kolejowych, obwody hy-
drauliczne do pojazdów, ochraniacze ubrania na koła do ro-
werów, odbijacze do statków, okładziny hamulcowe do po-
jazdów, opony bezdętkowe do rowerów, opony do pojazdów, 
opony do pojazdów mechanicznych, opony pełne do kół 

pojazdów, opony pneumatyczne, opony rowerowe, osie po-
jazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, ożebro-
wania statków [wręgi, ramy wręgowe], pasy bezpieczeństwa 
do siedzeń w pojazdach, pedały do rowerów, piankowe 
wkładki do opon, piasty do rowerów, piasty kół pojazdów, 
płytki cierne hamulca do samochodów, pochylnie dla stat-
ków, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części po-
jazdów lądowych], poduszki powietrzne [urządzenia bez-
pieczeństwa w samochodach], poduszkowce, podwozia 
do pojazdów [statków powietrznych], podwozia pojazdów, 
podwozia samochodów, pogłębiarki [łodzie], pojazdy [skute-
ry] śnieżne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, po-
wietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy do poruszania się 
po wodzie, pojazdy elektryczne, pojazdy lotnicze, pojazdy 
opancerzone, pojazdy szynowe, pojazdy zdalnie sterowane, 
inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce na kierownice 
pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na pojaz-
dy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, po-
krowce na siodełka motocyklowe, pokrycia siodełek rowe-
rów, pokrycia wózków dziecięcych, polewaczki [pojazdy], 
pompki do rowerów, pompy powietrzne [akcesoria do po-
jazdów], pontony, popielniczki do pojazdów, promy, prze-
kładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne 
do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowe-
go do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transpor-
tery], przyczepy [pojazdy], przyczepy motocyklowe boczne, 
przyczepy turystyczne mieszkalne, ramy do motocykli, ramy 
do rowerów, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, 
sprężyny amortyzujące samochodowe, rowery, rowery elek-
tryczne, rowery trójkołowe dostawcze, sakwy [kosze] boczne 
przystosowane do rowerów, sakwy przystosowane do mo-
tocykli, sakwy rowerowe, samochody, amortyzatory do sa-
mochodów, samochody bez kierowcy [samochody autono-
miczne], samochody kempingowe, samochody sportowe, 
samochody wyścigowe, samoloty amfibie, sanki do jazdy 
na stojąco, siatki bagażowe do pojazdów, siedzenia do pojaz-
dów, silniki do motocykli, silniki do pojazdów lądowych, silni-
ki do rowerów, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, 
silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, siodełka do moto-
cykli, siodełka rowerowe, skrzynie biegów do pojazdów lą-
dowych, skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądo-
wych inne niż do silników, skrzynie ładunkowe wywrotkowe 
do ciężarówek, skutery inwalidzkie, skutery wyposażone 
w silnik, spadochrony, spojlery do pojazdów, sprzęgi wago-
nów kolejowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, statki ko-
smiczne, sterowce, stery, stopnie nadwozia do pojazdów, sy-
gnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szalupy, szczęki 
hamulcowe do pojazdów, szprychy do rowerów, szprychy 
kół pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, 
ślizgacz, śruby napędowe do łodzi, tabor kolejki linowej na-
ziemnej, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do po-
jazdów, torby przystosowane do spacerówek, torby przysto-
sowane do wózków spacerowych, tramwaje, trycykle, turbiny 
do pojazdów lądowych, urządzenia i instalacje do transportu 
linowego, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, 
urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia 
sprzęgające do pojazdów lądowych, urządzenia sterowe 
do statków, urządzenia uwalniające do statków, wagoniki 
do instalacji transportu linowego, wagony restauracyjne, wa-
gony sypialne, wagony-chłodnie [pojazdy kolejowe], wały 
napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojaz-
dów, wiosła, wiosła do canoe, wiosła rufowe, wodnosamolo-
ty [hydroplany], wojskowe pojazdy transportowe, wolne koła 
do pojazdów lądowych, wozy, wozy odlewnicze, wozy za-
przęgowe, wózki do transportu niepełnosprawnych, wózki 
dziecięce, wózki golfowe [pojazdy], wózki jezdniowe widło-
we, wózki na zakupy, wózki napędzane siłą ludzką, wózki 
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przechylne, wózki towarowe i bagażowe, wózki transporto-
we, wózki używane do sprzątania, wózki z bębnem do zwija-
nia przewodów giętkich, wózki zwrotne wagonów kolejo-
wych, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie, wycieraczki 
do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki 
do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zdalnie 
sterowane pojazdy do inspekcji podwodnych, zderzaki 
do pojazdów, zderzaki samochodowe, zestawy narzędzi 
do naprawy dętek, zębate przekładnie do pojazdów lądo-
wych, złącza do przyczep do pojazdów, żurawiki łodziowe, 
35 usługi w zakresie gromadzenia pojazdów lądowych oraz 
części zamiennych do nich w celu umożliwienia klientom 
wygodnego zapoznania się z ich ofertą i dokonania zakupu 
u producenta lub jego przedstawiciela handlowego, admini-
strowanie programami lojalności konsumenta, administro-
wanie programami dla osób często podróżujących drogą 
powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamo-
we, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, 
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospo-
darczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania 
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura 
pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotoko-
piowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom [punkty informacji konsumenckiej], impresariat 
w działalności artystycznej, indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, informacja 
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, komputerowe za-
rządzanie plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozlicza-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, ob-
sługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie cv 
dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trze-
cich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja po-
kazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [do-
radztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamo-
wych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patrona-
tu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, 
produkcja programów związanych z telezakupami, projekto-
wanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych 
w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygo-
towywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów re-
klamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, 
reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za klik-
nięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy tele-
wizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, 
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub 
reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż de-
taliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weteryna-

ryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, staty-
styczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie 
informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, 
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eks-
portowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektyw-
ności biznesowej, usługi marketingowe, usługi menedżer-
skie dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów 
reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów, prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednic-
twa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenu-
meraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usłu-
gi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi pu-
blic relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań 
[prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi zwią-
zane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, 
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem 
dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urzą-
dzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refun-
dacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności 
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni 
strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
36 usługi w zakresie ubezpieczeń i finansów, doradztwo 
w zakresie kredytowania, pośrednictwo kredytowe, leasing 
i pośrednictwo ubezpieczeniowe, administrowanie domami 
czynszowymi, agencje kredytowe, agencje nieruchomości, 
agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, banko-
wość hipoteczna, bankowość online, depozyty kosztowno-
ści, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, 
dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja bonów wartościo-
wych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, 
faktoring, finansowa wycena drewna na pniu, finansowe izby 
rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, gwaran-
towanie ubezpieczeń na życie, handel walutami i wymiana 
walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, 
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finan-
sowy, maklerstwo, notowania giełdowe, organizacja zbiórek, 
organizowanie finansowania projektów budowlanych, orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, po-
średnictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo 
w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, powiernic-
two, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], po-
życzki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za po-
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mocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych 
za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, 
szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], transak-
cje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, 
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, udzielanie rabatów w uczestniczących 
obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty człon-
kowskiej, usługi aktuarialne, usługi banków oszczędnościo-
wych, usługi depozytów sejfowych, usługi dotyczące ma-
klerstwa giełdowego, usługi finansowania, usługi funduszy 
zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania 
ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń 
od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypad-
ków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usłu-
gi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednic-
twa finansowego w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe, 
usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, weryfikacja cze-
ków, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, 
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nierucho-
mości], wycena finansowa wełny, wycena nieruchomości, 
wycena zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków, wy-
ceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem miesz-
kań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwatero-
wania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie 
finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób 
trzecich, zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, 37 usługi związane z konserwacją i na-
prawami zwłaszcza pojazdów mechanicznych i urządzeń 
do transportu ludzi i towarów na lądzie, w powietrzu i wodzie 
oraz części do nich, 39 usługi transportowe, składowanie, ho-
lowanie pojazdów mechanicznych przewóz ludzi i towarów 
pojazdami mechanicznymi, koleją, statkami i samolotami, wy-
najmowanie garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie 
pojazdów mechanicznych, wynajmowanie statków, chronio-
ny transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie ga-
zet, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarcza-
nie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie 
wiadomości, dostawa energii elektrycznej, dostawa towa-
rów, dystrybucja energii, dystrybucja wody, eskortowanie 
podróżnych, fracht, fracht [przewóz towarów], frankowanie 
przesyłek pocztowych, holowanie, informacja o składowa-
niu, informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, 
logistyka transportu, łamanie lodu, magazynowanie elektro-
nicznych nośników danych lub dokumentów, maklerstwo 
okrętowe, maklerstwo transportowe, obsługa śluz, organizo-
wanie rejsów, pakowanie prezentów, pakowanie towarów, 
parkowanie samochodów, pilotowanie, wypożyczanie po-
jazdów, pośrednictwo frachtowe, transport powietrzny, 
przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, prze-
prowadzki, przewożenie, przewóz samochodami ciężarowy-
mi, ratownictwo podwodne, rezerwacja miejsc na podróż, 
rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, ścią-
ganie statków z mielizny, transport, transport autobusowy, 
transport barkami, transport i przechowywanie odpadów, 
transport karetkami ratunkowymi, transport kolejowy, trans-
port łodziami, transport łodziami spacerowymi, transport 
mebli, transport morski, transport pasażerski, transport pro-
mowy, transport rurociągami, transport rzeczny, transport 
samochodami opancerzonymi, transport tramwajowy, 
udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, 
usługi butelkowania, usługi car-sharingu, usługi kierowców, 
usługi kurierskie [wiadomości lub towary], usługi pomocy 
drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi ratownictwa, 
usługi rozładunku towarów, usługi taksówek, usługi trans-
portu barkami, usługi transportu na wycieczki ze zwiedza-
niem, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi 
w zakresie organizowania wycieczek, uzupełnianie bankno-

tów w bankomatach, wynajem autokarów, wynajem łodzi, 
wynajem samochodów, wynajem silników lotniczych, wyna-
jem statków powietrznych, wynajem systemów nawigacyj-
nych, wynajem traktorów, wynajem zamrażarek, wynaj-
mowanie garaży, wynajmowanie koni, wynajmowanie 
magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypo-
życzanie dzwonów nurkowych [kesony], wypożyczanie elek-
trycznych chłodziarek do wina, wypożyczanie kontenerów 
magazynowych, wypożyczanie samochodowych bagażni-
ków dachowych, wypożyczanie samochodów wyścigo-
wych, wypożyczanie skafandrów nurkowych, wypożyczanie 
wagonów towarowych, wypożyczanie wózków inwalidz-
kich, wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów 
na rzecz osób trzecich, załadunek, wyładunek statków, zbie-
ranie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport).

(210) 489364 (220) 2018 08 13
(731) KALETA MARLENA, Marszowice
(540) lep na fajki #ODLEP #ZALEP

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 artykuły do użytku z tytoniem, gotowe ar-
tykuły dla palaczy, produkty dla palaczy: nakładki, naklejki, 
nalepki, etykiety zakrywające na papierosy.

(210) 489381 (220) 2018 08 14
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) BIOLIQ

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceu-
tyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdro-
wotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne 
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, 
płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(210) 489411 (220) 2018 08 16
(731) FILIPCZYK SZYMON, Bielsko-Biała
(540) Proud Media
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(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, indeksowanie stron in-
ternetowych w celach handlowych lub reklamowych, mar-
keting ukierunkowany, marketing w ramach wydawania 
oprogramowania, optymalizacja stron internetowych, opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, two-
rzenie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, usługi 
public relations, marketing internetowy, rozpowszechnianie 
reklam poprzez Internet, optymalizacja dla wyszukiwarek 
internetowych, usługi reklamowe za pośrednictwem Inter-
netu, reklama biznesowych stron internetowych, usługi mar-
ketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, 
promocja online sieci komputerowych i stron interneto-
wych, dostarczanie informacji handlowych z internetowych 
baz danych, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem 
internetowych sieci komunikacyjnych, dostarczanie informa-
cji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez In-
ternet,  reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, usługi w zakresie informacji han-
dlowych za pośrednictwem Internetu, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet.

(210) 489412 (220) 2018 08 16
(731) WEYOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeźmierowo
(540) ECO NRG

(531) 26.04.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, audyt działalności 
gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, negocjowanie i rozliczenie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, outsourcing - do-
radztwo biznesowe, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwami handlowymi i przemysłowymi, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, 39 dostawa energii elektryczne, 
dystrybucja energii elektrycznej, usługi informacyjne i do-
radcze w związku z dystrybucją energii elektrycznej.

(210) 489427 (220) 2018 08 16
(731) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany
(540) KONICZYNKA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.06, 03.13.09
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, produkty 
chemiczne przeznaczone dla przemysłu, środki chemiczne 
przeznaczone dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnic-

twa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów 
oraz środków przeciw pasożytom, środki do ochrony nasion, 
nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia gleby, 
nawozy dla rolnictwa, środki grzybobójcze i dodatki che-
miczne do środków grzybobójczych, środki owadobójcze 
i dodatki chemiczne do środków owadobójczych, 5 anty-
septyki, środki bakteriobójcze, biocydy, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, fungicydy, herbicydy, insektycydy, 
kapsułki dla celów farmaceutycznych, kapsułki dla celów me-
dycznych, środki do odstraszania owadów, pestycydy, środki 
chwastobójcze.

(210) 489432 (220) 2018 08 16
(731) GREEN LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) OKONOMIYAKI YO!

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.04, 24.17.04, 26.01.04
(510), (511) 29 potrawy mięsne z drobiu i ryb, produkty 
na bazie jaj, sałatki warzywne, sałatki owocowe, warzywa 
gotowane, warzywa konserwowane, zupy, konfitury, pro-
dukty mleczne, galaretki, ryby morskie, ryby słodkowodne, 
ryby konserwowane, zioła konserwowane, owoce morza 
nieżywe: homary, krewetki, langusty, małże, ostrygi, raki, 
skorupiaki, opiekane wodorosty, tahini, tofu, żywność przy-
gotowywana z ryb, 43 bary szybkiej obsługi, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi 
barowe.

(210) 489436 (220) 2018 08 16
(731) AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) BAKING PRO

(531) 01.15.11, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.13, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, kon-
troli i sterowania urządzeniami gospodarstwa domowego, 
w szczególności urządzeniami do pieczenia, gotowania 
i podgrzewania, programatory, pulpity dyspozytora, wy-
świetlacze i ekrany dotykowe, programy kontrolno–sterujące 
do urządzeń gospodarstwa domowego, części do wszyst-
kich wyżej wymienionych towarów, ujętych w klasie 9, 11 do-
mowe urządzenia do pieczenia, gotowania i podgrzewania, 



54 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT40/2018

piekarniki elektryczne i gazowe, domowe kuchnie gazowe 
i elektryczne, kuchnie mikrofalowe, ceramiczne i indukcyjne 
płyty grzejne, frytkownice elektryczne, gofrownice, opie-
kacze do chleba, tostery, automaty do wypiekania chleba, 
rożna elektryczne, części do wyżej wymienionych towarów 
w klasie 11.

(210) 489437 (220) 2018 08 16
(731) AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) OpenUp!

(531) 13.03.07, 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, kon-
troli i sterowania urządzeniami gospodarstwa domowego, 
w szczególności urządzeniami do pieczenia, gotowania 
i podgrzewania, programatory, pulpity dyspozytora, wy-
świetlacze i ekrany dotykowe, programy kontrolno–sterujące 
do urządzeń gospodarstwa domowego, części do wszyst-
kich wyżej wymienionych towarów, ujętych w klasie 9, 11 do-
mowe urządzenia do pieczenia, gotowania i podgrzewania, 
piekarniki elektryczne i gazowe, kuchnie mikrofalowe, rożna 
elektryczne, części do wyżej wymienionych towarów w kla-
sie 11.

(210) 489493 (220) 2018 08 20
(731) MIAZGA DOMINIK RESKART, Górno
(540) reskart RACING TOR KARTINGOWY

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 41 prowadzenie parków rozrywki.

(210) 489494 (220) 2018 08 20
(731) KAMIŃSKI ANDRZEJ, Polanica Zdrój
(540) Hotel Bukowy Park
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne.

(210) 489499 (220) 2018 08 20
(731) TRZASKA SEBASTIAN ANACCO DORADZTWO 

STARTEGICZNE I SZKOLENIA BIZNESOWE, Kraków
(540) PROFESSIONAL ADVISORS AND DIVING COACHES 

DIVING INSTRUCTORS.PL

(531) 03.09.04, 19.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 fotoreportaże, nauczanie indywidualne, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, usługi klubowe (rozryw-
ka lub nauczanie), publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, wypożyczanie sprzętu do nurkowania.

(210) 489500 (220) 2018 08 20
(731) GM KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) KRAFT LAB

(531) 05.11.15, 05.07.01, 19.01.07, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 30 kawa, 32 piwo, piwo słodowe, napoje 
bezalkoholowe.

(210) 489506 (220) 2018 08 20
(731) TRZASKA SEBASTIAN ANACCO DORADZTWO 

STARTEGICZNE I SZKOLENIA BIZNESOWE, Kraków
(540) anacco

(531) 26.04.02, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, nauczanie indywidu-
alne, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), 
organizowanie i prowadzenie konferencji, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].

(210) 489515 (220) 2018 08 20
(731) O-KEE SA, Mont-sur-Lausanne, CH
(540) ACTIV vitaminDRINK

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 489516 (220) 2018 08 20
(731) PACHOŁ MONIKA F.H.U. MONTYNK, Przemęczanki
(540) PUTZ-P4
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(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 7 agregaty tynkarskie, 35 sprzedaż hurtowa i de-
taliczna agregatów tynkarskich za pośrednictwem stacjonar-
nych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.

(210) 489525 (220) 2018 08 20
(731) MADPOL B. ŚLUSARSKA, D. ŚLUSARSKI, R. MATERNA 

SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) MADPOL
(510), (511) 1 emulgatory, emulgatory do produktów żyw-
nościowych, emulgatory do celów przemysłowych, emul-
gatory do stosowania w produkcji żywności, emulgatory 
stosowane w przemyśle przetwórstwa spożywczego, białka 
regulacyjne do użytku przemysłowego, białka spożywcze 
jako surowce, 5 błonnik pokarmowy, 30 przyprawy, solanka 
do gotowania, solanka do marynat, mieszanki przyprawo-
we, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów masarskich: 
noży, siatek, przędzy, maszynek do mięsa i części, pojemni-
ków, ostrzałek, folii celulozowych, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna przypraw, mieszanek przyprawowych, solanki, błonni-
ka, białek, emulgatorów.

(210) 489547 (220) 2018 08 20
(731) BEJSTER BARTŁOMIEJ, Świdnica
(540) HIDEA
(510), (511) 7 silniki do łodzi, silniki do pontonów, silniki 
do poduszkowców, silniki wysokoprężne do pojazdów 
wodnych, silnik spalinowe do jednostek pływających, 
zanurzalne silniki elektryczne, silniki elektryczne inne niż 
do pojazdów lądowych, 12 pontony, łodzie, jednooso-
bowe jednostki pływające, pojazdy wodne, 28 sprzęt 
wędkarski.

(210) 489566 (220) 2018 08 21
(731) AGROKORDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szosa Turecka
(540) wsamraz naraz

(531) 26.01.18, 26.03.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 kiszone i konserwowane warzywa.

(210) 489584 (220) 2018 08 22
(731) SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) MONNARI HOME

(531) 26.05.01, 26.05.10, 26.05.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły papiernicze do użytku papierni-
czego i biurowego, afisze i plakaty, albumy, almanachy, 
atlasy, plany, mapy, broszury, druki i publikacje drukowane, 
emblematy, fotografie, kalendarze, karty pocztowe, karty 
okolicznościowe, katalogi, książki, materiały piśmienne, no-
tatniki, notesy, obrazy, chorągiewki papierowe, 20 meble, 
lustra, ramki obrazów, dekoracje wiszące [ozdoby], dzieła 
sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, ko-
sze niemetalowe, materace, opakowania drewniane do bu-
telek, oprawy do szczotek, osprzęt niemetalowy do drzwi, 
osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do me-
bli, osprzęt niemetalowy do okien, poduszki, pojemniki 
do pakowania z tworzyw sztucznych, poziome żaluzje we-
wnętrzne z lamelkami, pudełka drewniane lub z tworzyw 
sztucznych, rolety wewnętrzne okienne, stoiska wystawowe, 
stojaki do wieszania ubrań, stojaki na czasopisma, tablice 
do zawieszania kluczy, tace niemetalowe, wieszaki i haczyki 
na ubrania, wieszaki na torby, niemetalowe, wyroby wikliniar-
skie, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa 
domowego, małe, ręczne przybory i narzędzia używane 
w gospodarstwie domowym i kuchni, przybory toaletowe, 
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne do użytku w go-
spodarstwie domowym, 24 tekstylia i substytuty tekstyliów, 
narzuty na łóżka, obrusy, bielizna pościelowa i koce, bielizna 
stołowa, dzianina, tkaniny, chorągiewki z materiałów tekstyl-
nych lub tworzyw sztucznych, flagi z materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, pokrowce i narzuty na meble, za-
słony, 27 dywany, chodniki, maty i słomianki, linoleum i inne 
materiały do pokrywania podłóg, kilimy (nietekstylne), tape-
ta, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdo-
by choinkowe.

(210) 489595 (220) 2018 08 22
(731) JERZYK GRZEGORZ AGENCJA OCHRONY OSÓB 

I MIENIA LION, Śrem
(540) LION AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA

(531) 24.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.99, 29.01.14
(510), (511) 45 usługi bezpieczeństwa dla ochrony osób 
i mienia.

(210) 489596 (220) 2018 08 22
(731) WOJTAL ŁUKASZ DORADZTWO I KONSULTING, Police
(540) FURMAN
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.11, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 03.03.01, 
03.03.17, 03.03.24, 02.01.16, 02.01.17, 02.01.20, 02.01.23, 
18.01.01, 18.01.02

(510), (511) 32 wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, 
piwo, napoje na bazie piwa, 35 usługi udostępniania arty-
kułów spożywczych i napojów, w tym napojów alkoholo-
wych i bezalkoholowych, w celu ich dogodnego oglądania 
i nabywania.

(210) 489598 (220) 2018 08 22
(731) SOKÓLSKI MATEUSZ MIKOŁAJ, Wielkie Lniska
(540) WIELKIE LNISKA GOSPODARSTWO ROLNE

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 15.01.22, 
26.11.03, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 44 rozpylanie insektycydów w rolnictwie, rozpy-
lanie rolniczych środków chemicznych, rozpylanie środków 
ochrony roślin do celów rolniczych, rozsiewanie z powietrza 
lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów che-
micznych stosowanych w rolnictwie, uprawa roślin, wysiew 
nasion, zwalczanie szkodników w rolnictwie, powierzchnio-
wy rozsiew nawozów, rozsiewanie nawozów.

(210) 489608 (220) 2018 08 23
(731) MOHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MOHO

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.01.05, 26.01.06, 
26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.10, 26.11.12

(510), (511) 25 odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, 
artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bluzki, bluzy sporto-
we, komplety sportowe, koszule, koszule sportowe, koszulki 
z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie bluzeczki 
do talii, dolne części ubrań [odzież], krótkie spodnie, leggin-
sy, spodenki, spódnice, spodnie, spodnie sportowe, staniki 
sportowe, stroje sportowe, szorty sportowe, t-shirty z krót-
kim rękawem, topy [odzież], body [odzież], kostiumy kąpie-
lowe, skarpetki, czapki [nakrycia głowy], czapki sportowe, 
29 suszone orzechy, produkty z suszonych owoców, suszone 
owoce, warzywa suszone, liofilizowane warzywa, orzechy 
prażone, orzechy przetworzone, orzechy z przyprawami, 
migdały przetworzone, owoce przetworzone, mieszanki 
owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, pasta 
z owoców, pasty na bazie orzechów, masło z orzechów, dże-
my, hummus, tahini [pasta z ziarna sezamowego], przekąski 
na bazie orzechów, przekąski na bazie suszonych owoców, 
chipsy na bazie warzyw, chipsy owocowe, batoniki na bazie 
owoców i orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, 
batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spo-
żywcze na bazie soi, płatki kokosowe, daktyle, przetworzone 
nasiona chia do jedzenia, aloes spożywczy, 30 słodycze bez 
cukru, słodycze czekoladowe, słodycze zawierające owoce, 

wyroby cukiernicze, zboża przetworzone, wyroby z kakao, 
żywność na bazie kakao, polewa lub posypka czekoladowa, 
polewy cukiernicze, produkty na bazie czekolady, artyku-
ły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy 
składnik], czekolada, czekoladowe wyroby cukiernicze nie-
lecznicze, produkty zbożowe w postaci batonów, batoniki, 
batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, bato-
niki owsiane, batoniki z nadzieniem czekoladowym, bato-
niki z polewą czekoladową, batoniki zawierające mieszankę 
ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], 
batony czekoladowe, batony spożywcze na bazie zbóż, ba-
tony zbożowe i energetyczne, wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe, chałwa, wafelki, żelki, cukierki bez cukru, ciastka, 
naturalne substancje słodzące, musy, pasty czekoladowe 
[do smarowania], muesli, migdały w polewie czekoladowej, 
orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej, 
orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], owoce w polewie 
czekoladowej.

(210) 489609 (220) 2018 08 23
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica
(540) FORUM BIZNES NA RZECZ BIORÓŻNORODNOŚCI

(531) 29.01.13, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10, 05.01.07, 05.01.16, 05.05.20, 05.05.22, 05.03.13, 
05.03.15, 03.05.03, 03.05.24, 03.05.26, 03.13.01, 03.13.04, 
03.13.24, 03.07.07, 03.07.21, 03.07.24, 03.09.01, 03.09.10, 
03.09.24, 05.07.13, 05.07.23, 03.06.03

(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów, sympozjów, usługi w zakresie konferencji.

(210) 489613 (220) 2018 08 23
(731) 4FUN TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MUSTACHE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 
26.11.02, 26.11.12, 02.09.12

(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszulki 
z krótkim rękawem, 35 reklama, usługi doradztwa w zakre-
sie działalności gospodarczej, prace biurowe, 41 nauczanie, 
kształcenie praktyczne, rozrywka, działalność sportowa i kul-
turalna, wynajmowanie obiektów sportowych.
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(210) 489631 (220) 2018 08 23
(731) ROKIET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWO-USŁUGOWE MICHAŁ SIUDA, EWELINA 
WINIARSKA-SIUDA SPÓŁKA JAWANA, Rokietnica

(540) ROKIET
(510), (511) 24 dzianiny, 40 produkcja dzianin na zamówienie.

(210) 489633 (220) 2018 08 23
(731) FUNDACJA DLA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, Kraków
(540) GREEN OFFICE CERTYFIKOWANE BIURO 

EKOLOGICZNE

(531) 05.03.13, 26.03.10, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 raporty i badania rynkowe, analizy i raporty 
statystyczne, promocja projektów poprzez udostępnianie 
portfolio online za pośrednictwem Internetu w zakresie 
ekologii, ochrony środowiska oraz zdrowego trybu życia, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych dotyczących ekologii, ochrony środowiska 
oraz zdrowego trybu życia a szczególnie dystrybucja ksią-
żek, czasopism, opracowań, prezentacji plików multimedial-
nych w Internecie, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
oraz sprzedaży internetowej związanej ze sprzedażą ekolo-
gicznego i biodegradowalnego wyposażenia biurowego 
w szczególności mebli biurowych, papieru, tonerów, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sprzedaży interneto-
wej związanej ze sprzedażą ekologicznych środków utrzy-
mania czystości, w tym płynów i koncentratów w szczegól-
ności do czyszczenia, zabezpieczenia i polerowania podłóg, 
dywanów, wykładzin, mebli, powierzchni szklanych i naczyń, 
41 edukacja ekologiczna, organizowanie i prowadzenie fo-
rów edukacyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska, 
zdrowego żywienia, organizowanie warsztatów i szkoleń 
edukacyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz 
zdrowego trybu życia, edukacja w zakresie ochrony wody, 
zarządzanie projektami dotyczącymi ochrony środowiska, 
ekologii oraz zdrowego trybu życia, fundowanie nagród 
i stypendiów w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz 
zdrowego trybu życia, 42 badania w dziedzinie ekologii, 
przyznawanie certyfikatów ekologicznych, organizacja kon-
ferencji, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, szko-
leń, targów, wystaw, warsztatów, pokazów, eventów oraz in-
nego rodzaju wydarzeń lub inicjatyw związanych z ekologią, 
ochroną środowiska oraz zdrowym trybem życia, opracowy-
wanie raportów, przeprowadzanie audytów, badań i analiz 
technicznych oraz prognoz związanych ze środowiskiem 
naturalnym, ekologia i zdrowym trybem życia.

(210) 489638 (220) 2018 08 21
(731) J. CHODACKI, A. MISZTAL MEDICA SPÓŁKA JAWNA, 

Lubin
(540) CAPSIPLAST
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kremy,  ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, żele, 5 preparaty farmaceutycz-
ne do pielęgnacji skóry, preparaty nutraceutyczne do celów 

terapeutycznych lub medycznych, żele lecznicze, 35 handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, sprzedaż detaliczna, hurtowa 
oraz za pomocą sieci komputerowej następujących towa-
rów: preparaty  nutraceutyczne do celów terapeutycznych 
lub medycznych, środki farmaceutyczne, kosmetyki do pie-
lęgnacji skóry, kremy, żele, balsamy.

(210) 489640 (220) 2018 08 22
(731) FUNDACJA PATRZ SERCEM, Warszawa
(540) FUNDACJA PATRZ SERCEM

(531) 02.09.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne.

(210) 489646 (220) 2018 08 22
(731) ATEPAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) PENT. LUXURY FITNESS EQUIPMENT

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych.

(210) 489655 (220) 2018 08 22
(731) Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.,  

Dongguan City, CN
(540) Haylou
(510), (511) 9 słuchawki [zakładane na głowę], radia [odbior-
niki radiowe], obudowy głośników, wagi łazienkowe, wagi 
analizujące masę ciała, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) 
(monopody ręczne), urządzenia do komunikacji wewnętrz-
nej, pliki muzyczne do pobierania, publikacje elektroniczne, 
do pobrania.

(210) 489666 (220) 2018 08 24
(731) S&A BHUIYAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) THE KING KEBAB

(531) 24.09.02, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi restauracji szyb-
kiej obsługi, usługi restauracji fast-food, restauracje ofe-
rujące dania na wynos, usługi kateringowe, usługi barów 
i restauracji.
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(210) 489667 (220) 2018 08 24
(731) WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) SPOTKAJMY SIĘ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 489668 (220) 2018 08 24
(731) SAZONOVA MARYNA, Warszawa
(540) Art Vending

(531) 03.06.01, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje pracy tymczasowej, agencje po-
średnictwa pracy, usługi agencji pracy tymczasowej, usługi 
agencji pośrednictwa pracy.

(210) 489669 (220) 2018 08 24
(731) SAZONOVA MARYNA, Warszawa
(540) Rosa Centr

(531) 05.03.11, 03.13.09, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 sprzątanie nieruchomości, sprzątanie do-
mów mieszkalnych, sprzątanie sklepów, sprzątanie szpitali, 
sprzątanie biur na podstawie umowy, sprzątanie pomiesz-
czeń biurowych, sprzątanie budynków biurowych i lokali 
handlowych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprząta-
nie szkół.

(210) 489670 (220) 2018 08 24
(731) AKTSYONERNOE OBSCHESTVO 

ELEKTROTEKHNICHESKIE ZAVODY ENERGOMERA, 
Stawropol, RU

(540) 

(531) 29.01.04
(510), (511) 9 automatyczne wyłączniki różnicowoprądowe: 
urządzenia monitorujące, automatyczne zamykacze obwo-
dów: wyłączniki samoczynne, przerywacze obwodów, pro-
stowniki, ochronniki przepięciowe, przemienniki i inwertory 
elektryczne, wskaźniki elektryczne, rozdzielnie (stacje roz-
dzielcze, stacje sterujące), stacje pomiarowe, oprogramo-
wanie komputerowe, przetworniki elektryczne, przyrządy 
pomiarowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne 
urządzenia kontrolno - sterujące, urządzenia do pomiarów 
precyzyjnych, programy komputerowe, nadajniki radiowe, 
odbiorniki radiowe, odgromniki i ochraniacze przed udarem 
napięciowym, elektryczne układy drukowane, układy scalo-
ne, elektryczne urządzenia pomiarowe, przyrządy do pomia-
ru energii elektrycznej, wodomierze, gazomierze, mierniki 
ciepła, wyłączniki automatyczne, urządzenia katodowe uży-

wane przy zabezpieczaniu przed korozją, ładowarki do ba-
terii, centrale automatyczne, tablice rozdzielcze, transfor-
matory elektryczne, elektryczne pulpity rozdzielcze, tablice 
połączeń.

(210) 489672 (220) 2018 08 24
(731) KAMIŃSKI ANDRZEJ, Polanica Zdrój
(540) BUKOWY PARK HOTEL MEDICAL SPA

(531) 01.01.01, 05.01.16, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne.

(210) 489678 (220) 2018 08 24
(731) KOROL PAULINA, Gdańsk
(540) Pole Gang & Fit Gang
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
41 zawody sportowe, doradztwo w zakresie treningu spor-
towego, edukacja sportowa i rozrywka, fitness kluby, nauka 
aerial fitness, nauka tańca, obozy sportowe.

(210) 489693 (220) 2018 08 24
(731) SILESIAN CONSULTING GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg
(540) SCG
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, administro-
wanie nieruchomościami.

(210) 489697 (220) 2018 08 24
(731) WALCZYSZYN JOLANTA MAXAM, Piekary Śląskie
(540) maXam

(531) 26.04.04, 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 sprzęt do treningu siłowego, akcesoria spor-
towe, wyposażenie siłowni, gryfy, hantle, obciążniki, atlasy 
do ćwiczeń, ławeczki, suwnice smitha.

(210) 489699 (220) 2018 08 24
(731) ŁOWKIEWICZ JADWIGA, Konikowo
(540) Fixpen

(531) 20.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 pióra i długopisy (artykuły biurowe), pióra 
kulkowe, pióra ze stali, pióra do rysowania (grafiony).
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(210) 489700 (220) 2018 08 24
(731) Hansol Paper CO., Ltd., Seul, KR
(540) Subli-Mate
(510), (511) 16 papier i tektura, wyroby z papieru i tektury, 
papier i tektura do użytku domowego i przemysłowego, 
papier i tektura do użytku w przemyśle graficznym i działal-
ności artystycznej, papier do wydruków cyfrowych, papier 
na metki i etykiety, papier do termotransferu, papier do wy-
druku termosublimacyjnego, papier do drukowania, papier 
do drukarek atramentowych, wszystkie ww. towary zawarte 
w klasie 16.

(210) 489734 (220) 2018 08 27
(731) KWAŚNIK MARIUSZ, Kędzierzyn-Koźle
(540) LR Legalny Regulamin

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.03.01, 26.03.07, 26.11.01, 
26.11.09, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 45 usługi prawne, usługi w zakresie przygoto-
wywania dokumentów prawnych.

(210) 489738 (220) 2018 08 27
(731) KALISKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU 

SPOŻYWCZEGO INTERJAREK GRUPA INTERJAREK 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jedlec

(540) Natural

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.11.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 30 przyprawy.

(210) 489739 (220) 2018 08 27
(731) MATULA ADRIAN, Wrocław
(540) mTłumacz
(510), (511) 41 tłumaczenia, tłumaczenia językowe, tłuma-
czenia (usługi -), usługi tłumaczeń ustnych, tłumaczenie ust-
ne [język], tłumaczenia językowe ustne, tłumaczenie języka 
migowego, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi 
w zakresie tłumaczeń ustnych, świadczenie usług w zakresie 
tłumaczeń, tłumaczenie w alfabecie Braille’a, usługi w zakre-
sie tłumaczeń ustnych i pisemnych.

(210) 489740 (220) 2018 08 27
(731) ANNA HYLA, Zakopane
(540) Żywia
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, ko-
smetyki upiększające, kosmetyki naturalne, kosmetyki 
organiczne, koncentraty nawilżające [kosmetyki], olejki 
mineralne [kosmetyki], żele nawilżające [kosmetyki], ko-
smetyki funkcjonalne, płynne kremy [kosmetyki], kosme-
tyki w formie olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej, 
kosmetyki w formie żeli, płyny do twarzy [kosmetyki], ma-
seczki do skóry [kosmetyki], toniki do twarzy [kosmety-
ki], peelingi do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w postaci 
kremów, kremy na noc [kosmetyki], kosmetyki do użytku 

osobistego, kosmetyki w postaci płynów, olejki do ciała 
[kosmetyki], kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosme-
tyki do pielęgnacji urody, kremy do twarzy [kosmetyki], 
kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji skó-
ry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], nawilżające 
kremy do skóry [kosmetyki], nawilżające balsamy do ciała 
[kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], 
kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki przeznaczo-
ne do suchej skóry, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], maseczki zwężające 
pory stosowane jako kosmetyki.

(210) 489742 (220) 2018 08 27
(731) ANNA HYLA, Zakopane
(540) Kosmopolis
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
następujących towarów: ołówki kosmetyczne, barwniki 
kosmetyczne, maski kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, 
kremy kosmetyczne, mydła kosmetyczne, mleczko ko-
smetyczne, kosmetyczne środki nawilżające, bawełniane 
płatki kosmetyczne, nawilżane chusteczki kosmetyczne, 
kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kremy kosmetyczne 
odżywcze, preparaty nawilżające [kosmetyczne], ołówki 
[kredki] kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, płyny kosmetyczne 
do demakijażu, preparaty kosmetyczne do samoopala-
nia, kosmetyczne żele pod oczy, podkłady kosmetyczne 
do twarzy, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty 
kosmetyczne do twarzy, kremy i balsamy kosmetyczne, 
kosmetyczne peelingi do ciała, żele do użytku kosmetycz-
nego, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, 
preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do ujędrnia-
nia biustu, preparaty kosmetyczne do złuszczania naskór-
ka, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, prepara-
ty kosmetyczne do oczyszczania skóry, kremy do twarzy 
do użytku kosmetycznego, płukanki do włosów [do użyt-
ku kosmetycznego], preparaty kosmetyczne do włosów 
i skóry głowy, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry 
wokół oczu, maski do ciała w płynie [do użytku kosme-
tycznego], maska do ciała w proszku [do użytku kosme-
tycznego], przybory kosmetyczne, pędzle kosmetyczne, 
szpatułki kosmetyczne, gąbki kosmetyczne, aplikatory 
kosmetyczne, kosmetyczne puderniczki [kompakty], gąb-
ki do mikrodermabrazji, do użytku kosmetycznego, ko-
smetyczne szpatułki do użytku z produktami do depilacji, 
urządzenia kosmetyczne do mikrodermabrazji, urządzenia 
kosmetyczne do mezoterapii (mikroigłowej i bezigłowej), 
urządzenia kosmetyczne do elektrokoagulacji, urządzenia 
kosmetyczne do prądów dransonvala, urządzenia kosme-
tyczne do peelingu kawitacyjnego.

(210) 489745 (220) 2018 08 27
(731) WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) WE NEED YA
(510), (511) 16 książki, publikacje drukowane, pocztówki, 
plakaty, zakładki do książek z papieru lub tektury, 18 ple-
caki, 21 kubki, kufle, szklanki, kieliszki, 25 odzież, nakry-
cia głowy, obuwie, 30 słodycze, cukierki, przekąski skła-
dające się głównie z produktów zbożowych, 32 napoje 
bezalkoholowe.
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(210) 489746 (220) 2018 08 27
(731) MATULA ADRIAN, Wrocław
(540) mAdwokat
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi ad-
wokatów, usługi radców prawnych, usługi wsparcia prawne-
go, usługi informacji prawnej, pośrednictwo w procedurach 
prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące zagadnień prawnych, porady prawne i zastęp-
stwo procesowe, usługi wsparcia procesowego w sporach 
sądowych, badania prawne, kompilacja informacji praw-
nych, dostarczanie informacji prawnych, usługi asystentów 
prawnych, usługi monitorowania prawnego, organizowanie 
świadczenia usług prawnych, usługi doradcze w zakresie 
prawa, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi informa-
cyjne w odniesieniu do kwestii prawnych.

(210) 489747 (220) 2018 08 27
(731) WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) we need YA

(531) 04.03.09, 27.05.01
(510), (511) 16 książki, publikacje drukowane, pocztówki, 
plakaty, zakładki do książek z papieru lub tektury, 18 plecaki, 
21 kubki, kufle, szklanki, kieliszki, 25 odzież, nakrycia głowy, 
obuwie, 30 słodycze, cukierki, przekąski składające się głów-
nie z produktów zbożowych, 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 489749 (220) 2018 08 27
(731) GAŁKA KATARZYNA ANNA ZEBERKA, Bielsko-Biała
(540) Multicoolty
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 489757 (220) 2018 08 27
(731) WIĘCŁAW ŁUKASZ, WIŚNIEWSKI ADAM HURTOWNIA 

WIĘCŁAW-WIŚNIEWSKI SPÓŁKA CYWILNA, Kłobuck
(540) Moto Technik TECHNIKA WARSZTATOWA & SERWIS

(531) 26.04.04, 26.04.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 7 samobieżne platformy hydrauliczne, silniki 
hydrauliczne, turbiny hydrauliczne, akumulatory hydraulicz-
ne, zawory hydrauliczne, siłowniki hydrauliczne, hydraulicz-
ne złącza obrotowe, przełączniki hydraulicznie sterowane, 
hydrauliczne przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, 
zawory obsługiwane automatycznie poprzez hydraulicz-
ne urządzenia sterujące, sprzęgła metalowe do urządzeń 
hydraulicznych, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silni-
ków, kleszcze hydrauliczne (części maszyn budowlanych), 
wzmacniacze hydrauliczne stanowiące części maszyn, 
sprzęgła hydrauliczne stanowiące części maszyn, aku-

mulatory hydrauliczne stanowiące części maszyn, stojaki 
do dźwigników hydraulicznych, hydraulicznie sterowane 
zawory skrzydełkowe, regulatory procesów przemysłowych 
hydrauliczne, hydrauliczne siłowniki do zaworów, zawory 
hydrauliczne, obwody hydrauliczne do maszyn, silniki hy-
drauliczne do koparek, sterowniki hydrauliczne do maszyn, 
sterowniki hydrauliczne do silników, przewody metalowe 
do transferu energii hydraulicznej w maszynach, przewody 
niemetalowe do przesyłu energii hydraulicznej w maszy-
nach, przewody niemetalowe do użytku w hydraulicznych 
systemach maszyn, przewody metalowe do użytku w hy-
draulicznych systemach maszyn, podnośniki platformowe, 
platformy podnoszące, podnośniki samochodowe, podno-
śniki śrubowe, urządzenia podnoszące, podnośniki pneu-
matyczne, podnośniki hydrauliczne, podnośniki do ładun-
ków, podnośniki do materiałów, platformy podnośnikowe, 
podnośniki do podnoszenia pojazdów, wyciągi, silniki wy-
ciągarek, wyciągarki elektryczne, mechaniczne urządzenia 
do podnoszenia i wyciągania, 35 usługi sprzedaży spe-
cjalistycznych zabudów hydraulicznych do samochodów 
pomocy drogowej oraz stałych i hydraulicznych platform 
pojazdów specjalnych pomocy drogowej, 37 montaż czę-
ści do pojazdów, montaż akcesoriów do pojazdów, tuning 
samochodowy, usługi polegające na zwiększaniu parame-
trów silnika, na zwiększaniu parametrów nadwozia i pod-
wozia, ulepszanie pojazdów mechanicznych, zabudowa 
busów, zabudowa pojazdów, modernizacja pojazdów, 
montaż i naprawa instalacji alarmowych w pojazdach, wul-
kanizacja opon, serwis i naprawa specjalistycznych zabu-
dów hydraulicznych do samochodów pomocy drogowej 
oraz stałych i hydraulicznych platform pojazdów specjal-
nych pomocy drogowej.

(210) 489764 (220) 2018 08 27
(731) POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło
(540) SANWAX
(510), (511) 1 mieszanki chemiczne do impregnacji wo-
doodpornej, 4 wosk do użytku w powlekaniu materiałów 
do pakowania produktów spożywczych.

(210) 489767 (220) 2018 08 27
(731) SOBCZAK ANETA, Warszawa
(540) Justay
(510), (511) 35 agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia 
tymczasowego, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu 
[dla osób trzecich], 45 usługi w zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych, usługi w zakresie pomocy prawnej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące za-
gadnień prawnych, udzielanie informacji w zakresie kwestii 
związanych z prawami człowieka, pośrednictwo w procedu-
rach prawnych, doradztwo związane z osobistymi sprawami 
prawnymi, dostarczanie informacji prawnych, kompilacja in-
formacji prawnych, profesjonalne usługi doradcze dotyczą-
ce zagadnień prawnych, udzielanie informacji dotyczących 
usług prawnych.

(210) 489770 (220) 2018 08 27
(731) STANIAK IRENEUSZ, Bogucin
(540) Wódka Nałęczowianka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.

(210) 489775 (220) 2018 08 27
(731) SPACEFOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
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(540) PERUN
(510), (511) 12 pojazdy do użytku w przestrzeni kosmicznej, 
pojazdy napędzane rakietowo.

(210) 489829 (220) 2018 08 28
(731) XIUFEN QIU, Wólka Kosowska
(540) KYLIE
(510), (511) 3 kosmetyki kolorowe, kosmetyki do oczu, per-
fumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, kosmetyki w po-
staci kremów, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki 
do pielęgnacji urody, pianki [kosmetyki], eyelinery [kosme-
tyki], korektory [kosmetyki], kosmetyki do brwi, kosmetyki 
do rzęs, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki brązująco-
-opalizujące, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do ust, 
kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do makijażu skóry, 
pudry w kamieniu [kosmetyki], kosmetyki w postaci różu, 
kosmetyki w postaci żeli, kosmetyki w postaci cieni do po-

wiek, błyszczyki do ust [kosmetyki], kosmetyki do makijażu 
do kompaktów, żele nawilżające [kosmetyki], kremy tonizują-
ce [kosmetyki], żele po opalaniu [kosmetyki], kremy do ciała 
[kosmetyki], olejki do opalania [kosmetyki], olejki po opala-
niu [kosmetyki], olejki do ciała [kosmetyki], kremy do twa-
rzy [kosmetyki], balsamy do opalania [kosmetyki], peelingi 
do twarzy [kosmetyki], kosmetyki do cery zmarszczkowej, 
kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki do pa-
znokci, zmywacze do paznokci, podkłady do paznokci [kosmetyki], 
odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], toniki do twarzy [ko-
smetyki], płyny do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w formie mleczek, 
kremy na noc [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry, nawilżające 
balsamy do ciała, mieszanki do rozjaśniania skóry [kosme-
tyki], środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], ma-
seczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, perfumy, 
ekstrakty kwiatowe [perfumy], olejki eteryczne.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 479270, 483394, 487279, 489427, 489525, 489764

2 479270, 483394

3 479042, 479270, 483394, 483776, 486021, 487279, 488304, 488351, 488773, 488777, 488895, 488897, 488924, 
488926, 489022, 489220, 489222, 489320, 489381, 489638, 489740, 489829

4 483394, 487279, 489322, 489764

5 479042, 483394, 486021, 486342, 488351, 488769, 488770, 488860, 488924, 488926, 489242, 489381, 489427, 
489525, 489638

6 489083

7 489177, 489183, 489516, 489547, 489757

8 487279

9 482831, 486761, 486762, 487573, 487574, 487575, 487576, 488329, 488439, 489275, 489436, 489437, 489655, 
489670

10 479042, 483394, 484358, 484360, 485986, 485996, 487115, 488248, 489150

11 486626, 486761, 486762, 488439, 489436, 489437

12 487279, 488180, 488193, 488905, 489352, 489547, 489775

16 486760, 487071, 488329, 489009, 489194, 489304, 489584, 489699, 489700, 489745, 489747

17 479270, 486444, 486445, 486447, 486455, 486456, 486458, 486460, 486461, 486462, 486626

18 489022, 489745, 489747

19 479270, 485962, 485963, 486626, 488329

20 483394, 487115, 488329, 489584

21 483394, 487279, 487697, 489073, 489077, 489079, 489080, 489584, 489745, 489747

24 478251, 489584, 489631

25 486896, 487158, 488226, 488774, 488777, 488905, 489022, 489180, 489608, 489613, 489678, 489745, 489747

27 487279, 489584

28 478251, 487573, 487574, 487575, 487576, 488774, 488905, 489547, 489584, 489646, 489697

29 477788, 483776, 485971, 486989, 487541, 488269, 489097, 489177, 489183, 489327, 489432, 489566, 489608

30 483776, 486989, 487541, 488269, 488433, 488787, 489013, 489084, 489177, 489183, 489327, 489500, 489525, 
489608, 489738, 489745, 489747

31 483394, 483776, 486989, 488199, 489097

32 483776, 486874, 487906, 487907, 488199, 488351, 489073, 489174, 489177, 489183, 489500, 489515, 489596, 
489745, 489747

33 475616, 477673, 487134, 488054, 488199, 488579, 488705, 489073, 489667, 489770

34 489364

35 477733, 478859, 478960, 479042, 484358, 484360, 485029, 485265, 486021, 486760, 486761, 486762, 486857, 
488329, 488351, 488391, 488544, 488763, 488774, 488852, 488916, 489022, 489024, 489076, 489194, 489221, 
489250, 489266, 489275, 489304, 489322, 489352, 489411, 489412, 489516, 489525, 489596, 489613, 489633, 
489638, 489668, 489742, 489757, 489767

36 477576, 477579, 477581, 477585, 477586, 477590, 477592, 477733, 482831, 485265, 485271, 486760, 488431, 
488601, 488775, 488916, 489076, 489352, 489640, 489693

37 477733, 485271, 486760, 488023, 488180, 488193, 488329, 488431, 488601, 488905, 489008, 489148, 489322, 
489352, 489669, 489757

38 474062, 489008
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21

39 477733, 479231, 486760, 488601, 489339, 489352, 489412

40 475186, 477733, 488329, 489083, 489631

41 474062, 477351, 478859, 478960, 479042, 484358, 484360, 485029, 486760, 486889, 487573, 487574, 487575, 
487576, 488329, 488495, 488659, 488771, 488774, 489009, 489024, 489076, 489194, 489221, 489225, 489250, 
489266, 489304, 489339, 489493, 489499, 489506, 489609, 489613, 489633, 489678, 489739

42 477733, 483394, 484358, 484360, 485265, 485271, 486760, 488023, 488329, 488391, 488431, 488601, 488664, 
488852, 489076, 489633

43 484204, 485271, 486760, 487573, 487574, 487575, 487576, 488269, 488433, 488495, 488601, 488877, 488952, 
488978, 488980, 489177, 489183, 489432, 489494, 489666, 489672, 489749

44 484358, 484360, 485029, 486760, 487904, 488248, 488351, 488771, 488773, 489150, 489320, 489598

45 477576, 477579, 477581, 477585, 477586, 477590, 477592, 489076, 489595, 489734, 489746, 489767



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

!eatme 489250

!EATME 489266

2005 MILEK DESIGN WARSZAWA 487904

4fit catering dietetyczny 488877

4organic HEALTHY & NATURAL  
CERTIFIED PRODUCTS 486021

Abba Pharm 488351

ABIAZYT 488770

ACTIV vitaminDRINK 489515

AdmiSelekt 488775

AE AKADEMIA ENDURO TRAINING  
AND TRAVEL 489339

AG 488980

AGROMIL 489097

Alergo Max 488860

alto 485986

alto 485996

anacco 489506

Art Vending 489668

AURA PARK 486760

AUSSIE GRILL BY OUTBACK 488952

AUSSIE GRILL BY OUTBACK 488978

BAKING PRO 489436

Bassi 486896

Bat Sp. z o.o. ZDROWIE Z NATURY 488544

biały królik  RESTAURANT 488495

BIELENDA CLOUD MASK 489220

BIELENDA JAPAN BEAUTY 489222

bikerski 488905

BIOLIQ 489381

bitzłoty 482831

BUKOWY PARK HOTEL MEDICAL SPA 489672

CAPSIPLAST 489638

certico 479270

CITY INFO 488329

CITY SMILE 489352

CO CO CHICKEN 488269

CONDE DE SUPERUNDA 488705

CONODORO GELATERIA CAFFETTERIA 488433

CZĘSTO GĘSTO 489174

DOGFULNESS 486889

Dr Duda PSORINOKOSMETYKI 488924

Dr MAG 486874

Dream-Cloud 487115

ECO NRG 489412

Ekomania Lab 489320

ekurtka.pl 489022

elampy.pl 486761

ENTICODE.BIZ 488664

Europa Ubezpieczenia 477585

FASHIONBOX 474062

FITBACK COFFEE 489013

Fixpen 489699

FORMAT 489083

FORUM BIZNES NA RZECZ  
BIORÓŻNORODNOŚCI 489609

FRIZI 489177

Frizzi 489183

FUNDACJA PATRZ SERCEM 489640

FURMAN 489596

GA 489148

Give more 487071

good moov 488774

GREEN OFFICE CERTYFIKOWANE BIURO  
EKOLOGICZNE 489633

Grupa Europa 477581

Grupa Ubezpieczeniowa Europa 477576

GuGU Bobas 487697

Haylou 489655

HIDEA 489547

HIGH LEVEL SALES & MARKETING  
by Tacit Group 488916

Hotel Bukowy Park 489494

HR Cafe 489221

Hug Me 488304

IBUM MEGA MAX 489242

IWONA MATERIAŁY BUDOWLANE 488763

JAWOROWY ZDRÓJ ze źródła świętej Jadwigi 487907

JAWOROWY ZDRÓJ 487906

Justay 489767

KONICZYNKA 489427

Kosmopolis 489742

KRAFT LAB 489500

KYLIE 489829

LA PLANTA 488199

LAY’S CHIPSTICKS 489327

lep na fajki #ODLEP #ZALEP 489364

LION AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA 489595

Lipitrop MK-7 suplement diety ekstrakt  
lipidowy z nowozelandzkich małży zielonych  
witamina D witamina K 486342
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LR Legalny Regulamin 489734

M MANASLU OUTDOOR 488777

M Orient Aromatherapy 488773

MADPOL 489525

mAdwokat 489746

MAGNUS MEDICAL 488248

MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH  
COPERNICUS PRZEDSTAWIA CRAFT  
DISTILLERY KSIĘŻYCÓWKA z Kujaw  
WYKONANA METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI C 477673

maXam 489697

MBM 489024

MCX pro 489008

mikroWisła 488659

mini Drożdżówki 489084

MODEL LEADER 477351

MOHO 489608

MOJE AUTO 487279

MONNARI HOME 489584

Moto Technik TECHNIKA WARSZTATOWA 
& SERWIS 489757

MS MONTE SANTI Smoothsecco 487134

mTłumacz 489739

Multicoolty 489749

MULTImine 486626

MUSTACHE 489613

MWB 489194

my MOTTO 488787

N NIEKASYN 487573

N NIEKASYN 487574

N NIEKASYN 487575

N NIEKASYN 487576

NASZA 489073

Natural 489738

NATURALNIE! BIAŁE KOKOSOWE 483776

Naturalnie, kiedy chcesz 485971

NIEZBĘDNIK WSPÓŁCZESNY INTELIGENTA 489304

OFFICINA VARSOVIA 487158

OKONOMIYAKI YO! 489432

OpenUp! 489437

ORIENT EXPRESS 484204

OrtoDentic 489150

ORTOKLINIK 484358

OT PORT WROCŁAW OT Logistics Group 479231

PENT. LUXURY FITNESS EQUIPMENT 489646

PERUN 489775

PLANT LINE PHYTOTHERAPY 488897

PLANT LINE 488895

Pole Gang & Fit Gang 489678

Polish Kosher Food 486857

Polish Spiritual Coach 478859

POLMOZBYT TORUŃ HOLDING 477733

preferate 485265

PRODUKT POLSKI 483394

PROFESSIONAL ADVISORS AND DIVING  
COACHES DIVING INSTRUCTORS.PL 489499

PROTEIN BAR ACTIVE 477788

Proud Media 489411

PSORINOKOSMETYKI 488926

PUTZ-P4 489516

Q-touch 489275

r.Burn 486462

r.Flame 486444

r.Fly 486455

r.Force 486447

r.Free 486460

r.Heavy 486458

r.Noise 486461

r.Proof 486445

r.Whiz 486456

RANSEPT 488769

RAVEN 489076

RealWood created by VIKKING 485963

REGAMET ORŁA MOC WÓDKA PREMIUM 488054

RESIDE ETUDES 485271

reskart RACING TOR KARTINGOWY 489493

Rk REHAkompleks 485029

ROKIET 489631

Rosa Centr 489669

SAMOLUB 489322

San Dom-AS 488601

SANWAX 489764

SCG 489693

SKUPAJ 488023

SL SPOD LADY towar pierwsza klasa 487541

SL 488439

SNOW 489077

SNOW 489079

SNOW 489080

SPEEDBALL 478251

SPORTOKLINIK 484360

SPOTKAJMY SIĘ 489667

ST SALLOYTECH 475186

STUDIO PROWOKACJA 488771

Subli-Mate 489700

T1 DEWELOPER 488431

TALENT CHASE 478960

THE KING KEBAB 489666

THEA POLSKA 479042

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa 477586

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa 477592

TU Europa 477579

TUnŻ Europa 477590
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ULTRA JANOSIK 489225

UNPLUGGED 475616

VAMOSSI 489180

VEGANIKA 486989

vendoria.pl 488852

ViKKiNG Doors and windows 485962

WATAHA 488579

WE NEED YA 489745

we need YA 489747

weblider.eu 488391

WIELKIE LNISKA GOSPODARSTWO ROLNE 489598

Wódka Nałęczowianka 489770

wsamraz naraz 489566

Z 488193

ZIMNY 488180

zumaline 486762

Żywia 489740



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.

1044845 APOLLO (2018 08 29) 6, 11, 19
1213467 VAGABOND SHOEMAKERS (2018 08 24)

CFE: 27.05.10 3, 18, 25
1390471 BIZOLIPREL (2018 06 27) 5
1406988 ViaReal (2017 10 24, 

2017 04 24)
35, 38, 41

1422015 AC aurea cosmetics (2018 02 17, 2017 09 08)
CFE: 27.05.19, 29.01.12 3

1422223 LEXY (2018 06 06)
CFE: 27.05.17 7, 10, 11

1422225 MONSIEUR PRIVE (2018 07 13, 
2018 01 26)

3

1422264 THE GOLD STANDARD FOR 
PELVIC, BACK & HIP SUPPORT 
(2018 07 06)

10, 28

1422323 FLYING CLOUD (2018 07 10, 2018 01 18) 3
1422337 DETRO (2018 01 30) 5, 9, 10
1422350 DIAPASON (2018 07 13, 2018 01 15) 32, 33
1422376 MILURISTAT (2018 03 13, 2017 12 11) 5
1422457 CAVIARON (2018 05 28) 3
1422463 Fixplus (2017 11 23, 2017 10 25)

CFE: 27.05.17, 29.01.12 7, 8, 19, 20, 37
1422464 Palmjoy (2018 04 09)

CFE: 26.11.01, 27.05.01 5, 16
1422475 CABAVERTIGE (2018 07 30, 2018 02 07) 18
1422486 3D DISCOVERY (2018 06 11, 

2018 01 30)
9, 10, 42

1422497 A12 Automarket  
(2018 06 06, 2018 01 22)

12, 35

1422506 SANTORO (2018 05 28) 33
1422543 LE VOLUME REVOLUTION 

(2018 04 26, 2017 10 27)
3

1422560 MISSHA (2018 05 24)
CFE: 26.01.03, 27.05.01 3, 21

1422566 PLANTEUR DES TROPIQUES (2018 06 18,  
2017 12 27)
CFE: 01.15.05, 05.07.27, 26.04.16, 
26.11.08, 29.01.13

5, 11, 16, 
21, 30

1422579 PARIS Office du Tourisme et des Congrs  
(2018 06 22, 2017 12 26)
CFE: 07.05.02, 27.03.15, 27.05.10, 
29.01.01

39, 41

1422602 Sweetheart (2018 05 14, 2018 04 06)
CFE: 02.03.01, 05.09.17, 11.03.01, 24.17.02 31

1422610 DIGITAL ABOD (2018 04 13, 
2017 11 13)

9, 42

1422680 BELAFRUTA (2018 07 18, 2018 03 29) 1, 5

1422697 SLECTION D’EXPERTS (2017 12 27,  
2017 09 18)
CFE: 24.17.20, 26.01.01, 
29.01.13

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 25, 26, 27, 31
1422699 strida sport (2017 12 05, 2017 11 29)

CFE: 26.02.08, 26.13.25, 
27.05.10

9, 16, 18, 21, 24, 25, 
26, 28, 35

1422702 ARGOS WITYU (2018 05 04, 
2018 04 13)

35, 36

1422735 SLURP JUICE (2018 07 26, 2018 02 02) 41
1422758 YLPIO (2018 04 19, 2018 04 19) 5
1422771 BOLOMI (2018 04 09)

CFE: 27.05.01 9
1422803 GLISS KUR PURIFY & PROTECT (2018 07 09, 

2018 02 01)
CFE: 24.17.25, 27.05.01 3

1422815 SCHWEIZER KAPITAL (2018 02 21, 2017 08 25)
CFE: 26.05.01, 29.01.01 35, 36, 37, 38, 39, 41, 

42, 45
1422818 HOTELS FOR PEOPLE.  

MOMENTS FOR SHARING. 
(2018 02 06, 2018 01 23)

35, 39, 41, 43

1422860 2018 07 20, 2018 04 16)
CFE: 02.03.30, 29.01.15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45
1422903 AMAZONIA SPIRIT (2018 08 01, 

2018 02 05)
3

1423053 HOTEL 101 (2018 02 26)
CFE: 26.04.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12 43

1423206 dRAINphalt (2018 01 24, 
2017 08 08)

7, 19, 37

1423229 CLEAR LEASE (2018 07 20) 36, 39
1423244 makro YOUR SUCCESS IS OUR BUSINESS 

(2018 02 23, 2017 12 22)
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 
29.01.13

9, 16, 35, 36, 37, 38, 
39, 41, 42, 43, 45

1423266 40 ULTRA RESPIN (2018 01 25)
CFE: 26.04.04, 27.05.02, 
27.07.02, 29.01.13

9, 28
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1423273 SUN OZON (2018 03 02, 2017 09 07)
CFE: 04.02.01, 26.01.03, 
27.05.01

3, 5, 9, 16, 18, 21, 24, 
25, 28, 35

1423292 Ampz (2018 07 11, 2018 07 08) 9

1423305 makro WATER INITIATIVE (2018 05 11,  
2018 03 26)
CFE: 01.15.15, 26.04.05, 
27.05.09, 29.01.12

9, 16, 35, 36, 41, 42, 
44



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

Klasa 
towarów

1  1422680, 1422697, 1422860 

2  1422697, 1422860 

3  1213467, 1422015, 1422225, 1422323, 1422457, 1422543, 1422560,
 1422697, 1422803, 1422860, 1422903, 1423273 

4  1422697, 1422860 

5  1390471, 1422337, 1422376, 1422464, 1422566, 1422680, 1422697,
 1422758, 1422860, 1423273 

6  1044845, 1422697, 1422860 

7  1422223, 1422463, 1422697, 1422860, 1423206 

8  1422463, 1422697, 1422860 

9  1422337, 1422486, 1422610, 1422697, 1422699, 1422771, 1422860,
 1423244, 1423266, 1423273, 1423292, 1423305 

10  1422223, 1422264, 1422337, 1422486, 1422697, 1422860 

11  1044845, 1422223, 1422566, 1422697, 1422860 

12  1422497, 1422697, 1422860 

13  1422697, 1422860 

14  1422697, 1422860 

15  1422860 

16  1422464, 1422566, 1422697, 1422699, 1422860, 1423244, 1423273,
 1423305 

17  1422697, 1422860 

18  1213467, 1422475, 1422697, 1422699, 1422860, 1423273 

19  1044845, 1422463, 1422697, 1422860, 1423206 

20  1422463, 1422697, 1422860 

21  1422560, 1422566, 1422697, 1422699, 1422860, 1423273 

22  1422697, 1422860 

23  1422860 

24  1422697, 1422699, 1422860, 1423273 

25  1213467, 1422697, 1422699, 1422860, 1423273 

26  1422697, 1422699, 1422860 

27  1422697, 1422860 

28  1422264, 1422699, 1422860, 1423266, 1423273 

29  1422860 

30  1422566, 1422860 

31  1422602, 1422697, 1422860 

32  1422350, 1422860 

33  1422350, 1422506, 1422860 

34  1422860 

35  1406988, 1422497, 1422699, 1422702, 1422815, 1422818, 1422860,
 1423244, 1423273, 1423305 
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36  1422702, 1422815, 1422860, 1423229, 1423244, 1423305 

37  1422463, 1422815, 1422860, 1423206, 1423244 

38  1406988, 1422815, 1422860, 1423244 

39  1422579, 1422815, 1422818, 1422860, 1423229, 1423244 

40  1422860 

41  1406988, 1422579, 1422735, 1422815, 1422818, 1422860, 1423244,
 1423305 

42  1422486, 1422610, 1422815, 1422860, 1423244, 1423305 

43  1422818, 1422860, 1423053, 1423244 

44  1422860, 1423305 

45  1422815, 1422860, 1423244



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.

478230 DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH
2018 05 14 5

478773 BERLIN CHEMIE AG
2018 07 19 3, 5

485988 Molicopi, S.L.
2018 09 05 35

484970 SANOFI
2018 09 07 5

485553 FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK  
SPÓŁKA AKCYJNA
2018 09 07 30

485560 FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK  
SPÓŁKA AKCYJNA
2018 09 07 30

485542 Alpina Watch International S.A.
2018 09 10 18

474023 CANINA PHARMA GMBH
2018 09 13 5, 29, 31, 35

485933 WIENERBERGER AG
2018 09 17 19



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1409285 Synergia
2018 09 12 5
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

27/2018 10, 61 482250

(540) POWERbank 
 

(540) P WERbank 
 


