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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 22 października 2018 r. Nr ZT43

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) 463577 (220) 2016 11 07
(731) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) sleep and go

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 usługi w zakresie wykonawstwa oraz kie-
rowania i nadzorowania robót budowlanych zewnętrz-
nych i wewnętrznych, usługi budowlane w zakresie infra-
struktury technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, 
montaż konstrukcji stalowych, montaż prefabrykatów 
żelbetowych, usługi budowlane wykończeniowe, usługi 
budowlane instalacyjne w tym centralnego ogrzewania, 
wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, usługi w za-
kresie wykonawstwa budownictwa mieszkaniowego 
i użytkowego, wyposażania mieszkań i lokali użytkowych 
w meble, restauracji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych 
i dzieł sztuki, montaż i konserwacja instalacji inteligent-
nych systemów automatyzacji, montaż i konserwacja sys-
temów zarządzania, systemów alarmowych, komputerów 
i sieci komputerowych, usługi budowlane w zakresie bu-
downictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, 
inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej, hydrotechniki 
i hydrogeologii, usługi z zakresu ukształtowania terenu, 
usługi w zakresie wykonawstwa systemów wykorzystują-
cych wszystkie rodzaje energii odnawialnej, wykonywanie 
prac ziemnych, drenażowych, rekultywacyjnych, melio-
racyjnych, budowa, montaż i remonty sieci i stacji wodo-
ciągowych, stacji uzdatniania wody, zagospodarowanie 
stref ochrony sanitarnej, nadzór budowlany, wykonywanie, 
konserwacja i modernizacja izolacji elektrycznej, termicznej 
i akustycznej budynków, maszyn i urządzeń, wykonywanie, 
konserwacja i modernizacja wibroizolacji, wykonywanie, 
konserwacja i modernizacja hydroizolacji, moderniza-
cja techniczna maszyn i urządzeń, doradztwo budowla-
ne, usługi doradcze dotyczące materiałów budowlanych 
i usług remontowo-budowlanych, doradztwo w zakresie 
doboru izolacji akustycznych, 43 usługi hotelarskie, usługi 
pensjonatów, domów turystycznych, domów wczasowych 
i moteli, usługi w zakresie rezerwacji noclegów, usługi za-
kwaterowania, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca 
krótkotrwałego zakwaterowania (udostępnianie), usługi 
wynajmowania sal, obiektów i sprzętu na szkolenia, zjazdy, 
sympozja i konferencje, usługi kawiarni, stołówek, usługi re-
stauracyjne i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, usługi kateringowe.

(210) 464278 (220) 2016 11 23
(731) OTWARTA KUCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Otwarta Kuchnia
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, drób nieżywy, dziczy-
zna, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki, galarety 
mięsne, homary nieżywe, jaja, kawior, kiełbaski w cieście, ło-
soś nieżywy, mięso i wędliny, mleczne produkty, mleko, olej 
i tłuszcz kokosowy do celów spożywczych, placki ziemnia-
czane, przekąski na bazie owoców, ryby, sałatki owocowe, 
wieprzowina, wywar, bulion, zupy, żywność przygotowywa-
na z ryb, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, nocne 
kluby, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, planowanie przyjęć, publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, usługi artystów estrado-
wych, usługi klubowe, usługi rozrywkowe, usługi związane 
z dyskotekami, 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi baro-
we, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal 
na zebrania.

(210) 464793 (220) 2016 12 06
(731) MATEJKA MONIKA, Sławików
(540) emma MARKET

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produk-
ty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao 
i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożo-
we, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, 
melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, 
sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności han-
dlowej, prace biurowe.

(210) 465447 (220) 2016 12 20
(731) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(540) WUST
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, urządzenia audiowi-
zualne, aparatura i przyrządy naukowe, aparatura i przyrządy 
pomiarowe, urządzenia, instalacje i systemy kontrolno-ste-
rujące, 16 afisze, plakaty, albumy, blankiety, broszury, druki, 
emblematy, kalendarze, katalogi, koperty, karty pocztowe, 
katalogi, książki, materiały do nauczania, notatniki, notesy, 



Nr  ZT43/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 5

papier listowy, papeteria, pióra, ołówki, plakaty, okładki, ob-
woluty, 25 bluzki bluzy, czapki, koszulki, obuwie sportowe, 
szaliki, togi, trykoty, 35 organizacja wystaw handlowych i re-
klamowych w zakresie osiągnięć naukowo -technicznych 
i twórczości artystycznej oraz zarządzanie tymi wystawami, 
organizacja i prowadzenie reklamy wystaw, pokazów, semi-
nariów, sympozjów, konferencji i imprez kulturalnych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń oraz 
prowadzenie działalności informacyjnej, usługi w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwem, 41 prowadzenie, organiza-
cja i zarządzanie gimnazjami, szkołami średnimi i szkołami 
wyższymi, usługi w zakresie kształcenia wysokokwalifikowa-
nych specjalistów i kadr naukowych, organizacja pokazów 
i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych i utworów 
artystycznych, usługi bibliotekarskie, informacja o edukacji, 
nauczanie korespondencyjne, publikacja elektroniczna on-
-line książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie 
książek i innych tekstów, publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, 42 usługi w zakresie prowadzenia badań na-
ukowych, wykonywania opinii i ekspertyz naukowych oraz 
inżynieryjnych, projektowania technicznego, pomiarów, te-
stowania, programowania komputerów, administrowanie 
stronami sieciowymi, analizy chemiczne, analizy systemów 
komputerowych, architektura, badania chemiczne, badania 
geologiczne, prace badawczo-rozwojowe, prace naukowe, 
badawcze, wdrożeniowe, projektowanie budynków, doradz-
two w zakresie ochrony środowiska, ekspertyzy inżynieryjne, 
instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie 
systemów komputerowych, planowanie urbanistyczne, do-
radztwo w zakresie własności intelektualnej.

(210) 467176 (220) 2017 02 06
(731) AS 4finance, Ryga, LV
(540) zaplo.pl

531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie użytkowe do telefonów komórkowych, opro-
gramowanie komputerowe z zakresu finansów i transakcji 
finansowych, oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące realizację transakcji finansowych, publikacje związane 
z usługami finansowymi i finansami dostarczane w formie 
elektronicznej lub udostępniane online z baz danych, Inter-
netu lub za pośrednictwem przenośnych urządzeń łączno-
ściowych, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, banko-
wość, usługi finansowe i monetarne, majątek nieruchomy, 
transakcje finansowe, usługi inwestycyjne, usługi udzielania 
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, leasing finanso-
wy, finansowanie zakupów leasingowych, wydawanie kart 
przed płaconych i bonów, emisja bonów wartościowych, 
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, elek-
troniczny transfer środków pieniężnych, informacja finan-
sowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów 
i danych finansowych zarządzanie finansami, analizy finan-
sowe, ewaluacja finansowa, usługi kart płatniczych usługi 
kart kredytowych, kart obciążeniowych i kart debetowych, 
organizowanie kredytów ściąganie należności i faktoring, 
ściąganie długów, usługi depozytów sejfowych, depozyty 
kosztowności, handel walutami i wymiana walut, sponso-
rowanie finansowe, zbiórki funduszy i sponsoring, zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne, pożyczanie pod zastaw, 
usługi w zakresie wycen, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi 
telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi 

przesyłania danych, usługi informacyjne on-line związane 
z telekomunikacją, elektryczna transmisja danych w ramach 
światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym 
w ramach Internetu, usługi przesyłania informacji z banku 
informacji przechowywanego na komputerze lub poprzez 
Internet, usługi łączności elektronicznej dla instytucji finan-
sowych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami 
finansowymi.

(210) 469964 (220) 2017 04 04
(731) DOMAGAŁA DARIUSZ GRUPA MEDIOWA TV 

WAŁBRZYCH, Wałbrzych
(540) BURSZTYNOWA KOMNATA
(510), (511) 28 gry planszowe, zabawki, 30 czekolada lody, 
kawa, herbata, słodycze, 32 piwo, wody mineralne, napoje 
gazowane, napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, 33 na-
poje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódki, nalewki, wino, 
35 sprzedaż: gry planszowe, zabawki, czekolada, lody, kawa, 
herbata, słodycze, piwo, wody mineralne, napoje gazowane, 
napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholo-
we (z wyjątkiem piwa), wódki, nalewki, wino, 41 organizo-
wanie i prowadzenie obozów, organizowanie wypoczynku, 
42 usługi projektowania gier komputerowych, 43 kafeterie, 
restauracje, bary.

(210) 472373 (220) 2017 05 31
(731) MATECKI I SPÓŁKA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI 

SPÓŁKA JAWNA, Pleszew
(540) OIL control +

(531) 01.15.15, 24.13.09, 24.13.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22, 
29.01.15

(510), (511) 8 przyrządy do przygotowywania żywności, 
noże do użytku domowego, noże kuchenne, nieelektrycz-
ne noże kuchenne, nożyce i nożyczki, obieraczki do wa-
rzyw i owoców nieelektryczne, czerpaki, sztućce, sztućce 
stołowe, sztućce domowe jako noże, widelce i łyżki, sztuć-
ce dla dzieci, zastawa kuchenna jednorazowego użytku 
z tworzyw sztucznych, narzędzia kuchenne nieelektryczne, 
ręczne roboty kuchenne, krajacze i rozdrabniacze warzyw, 
tarki, lokownice, urządzenia do golenia, golarki elektryczne, 
żelazka, 11 elektryczne urządzenia do gotowania, pieczenia, 
grillowania do użytku domowego, szybkowary elektryczne, 
rożna, kuchenki i piece elektryczne, kuchenki mikrofalowe, 
opiekacze do chleba, tostery, urządzenia do wypieku cia-
sta, frytkownice, sokowniki, czajniki elektryczne, ekspresy 
do kawy, elektryczne grzałki do wody, grzejniki elektryczne, 
suszarki elektryczne, wentylatory domowe, suszarki, sprzęt 
kuchenny elektryczny, przybory kuchenne elektryczne, czaj-
niki, 21 patelnie, patelnie ze stali nierdzewnej, patelnie alumi-
niowe, garnki ze stali nierdzewnej, garnki kuchenne, garnki 
do gotowania na parze, komplety garnków kuchennych, 
pokrywki do naczyń kuchennych, pokrywki do garnków, im-
bryki emaliowane nieelektryczne, naczynia kuchenne, formy, 
formy do ciasta, brytfanny, pojemniki kuchenne nie z metali 
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szlachetnych, pojemniki i kosze do użytku domowego, kub-
ki, kubki nie z metali szlachetnych, kufle, kubły, wiadra, miski 
na owoce, wyroby porcelanowe i ceramiczne, wyroby z fa-
jansu, porcelitu i kamionki, serwisy do kawy, herbaty, serwisy 
obiadowe, zastawa stołowa, wyroby ceramiczne, dekoracyj-
ne, wazony, figurki, doniczki, czajniczki, cukiernice, ekspresy 
do kawy nieelektryczne, półmiski, salaterki, chlebaki, termo-
izolacyjne pojemniki na żywność, wyroby i naczynia szklane 
do użytku domowego, słoje, butelki, karafki, gąsiory szklane, 
dzbanki, klosze szklane do przykrywania masła i sera, miski 
szklane, pokrywki szklane do naczyń, pudła i pojemniki szkla-
ne, zestawy do przypraw szklane, salaterki szklane, kieliszki, 
szklanki, talerze, talerze do ciasta, naczynia, pojemniki i przy-
bory ze stali nierdzewnej i metali szlachetnych do użytku do-
mowego, przybory kuchenne ze stali szlachetnych, patery 
z metali szlachetnych, pojemniki do przypraw z metali szla-
chetnych, serwisy i zastawy stołowe z metali szlachetnych, 
termosy, rękawice do użytku domowego, rękawice gumowe 
do użytku domowego, druciaki metalowe, gąbki do czysz-
czenia, gąbki do szorowania, gąbki do użytku domowego, 
gąbki kuchenne, gąbki ścierne do użytku w kuchni, gumowe 
zbieraki do czyszczenia okien, zbieraki wody z szyb, końców-
ki do mopów, kosze na śmieci, materiały do polerowania, 
miotełki do usuwania kurzu z mebli, mopy, ścierki do mycia, 
ściereczki do czyszczenia, ściereczki do kurzu, wiadra do mo-
pów, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, szczot-
ki do butów, miotełki do kurzu, miotły do podłogi, miotły, 
szczotki, szczotki do czyszczenia garnków, szczotki do mi-
sek klozetowych, szczotki do mycia, szczotki do sprzątania, 
szczotki do zmywania, chochle, wirówki do warzyw nieelek-
tryczne, maszynki do mielenia nieelektryczne, frytkownice 
nieelektryczne.

(210) 476190 (220) 2017 09 06
(731) NATURA COLD PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NATURA COLD PRESS

(531) 05.01.05, 05.07.21, 27.05.01
(510), (511) 29 mieszanki i desery owocowe i warzywne, 
owoce w słoikach, kawałki owoców w słoikach, potrawy go-
towe składające się głównie z warzyw, musy owocowe, musy 
warzywne, ekstrakty spożywcze z owoców, warzyw, orze-
chów, nasion, ziół, żywność typu superfood, tj. preparowane 
orzechy, ziarna, nasiona i pestki oraz konserwowe, suszone 
lub gotowane owoce i warzywa, 32 soki wyciskane na zimno, 
soki, soki owocowe, soki z warzyw, napoje ze zmiksowanych 
owoców (koktajle smoothie), soki owocowe świeżo wyciska-
ne, napoje owocowe, napoje warzywne, skoncentrowane 
soki owocowe, soki gazowane, owocowe nektary, napoje 
składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, 
napoje bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe owocowe 
lub warzywne, wody, wody aromatyzowane, lemoniada, 
napoje orzeźwiające, napoje na bazie owoców lub warzyw, 
syropy i koncentraty do sporządzania napojów, preparaty 
do sporządzania napojów, sorbety w postaci napojów, na-
poje witaminizowane, napoje aromatyzowane owocami, na-
poje mrożone na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej w zakresie następujących towarów: mieszanki i desery 
owocowe i warzywne, owoce w słoikach, kawałki owoców 
w słoikach, potrawy gotowe, musy owocowe, musy warzyw-

ne, ekstrakty spożywcze z owoców, warzyw, orzechów, na-
sion, ziół, żywność typu superfood, tj. preparowane orzechy, 
ziarna, nasiona i pestki oraz konserwowe, suszone lub goto-
wane owoce i warzywa, soki wyciskane na zimno, soki, soki 
owocowe, soki z warzyw, napoje ze zmiksowanych owoców 
(koktajle smoothie), soki owocowe świeżo wyciskane, napoje 
owocowe, napoje warzywne, skoncentrowane soki owoco-
we, soki gazowane, owocowe nektary, napoje składające się 
z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje bezal-
koholowe, koktajle bezalkoholowe owocowe lub warzywne, 
wody, wody aromatyzowane, lemoniada, napoje orzeźwiają-
ce, napoje na bazie owoców lub warzyw, syropy i koncentra-
ty do sporządzania napojów, preparaty do sporządzania na-
pojów, sorbety w postaci napojów, napoje witaminizowane, 
napoje aromatyzowane owocami, napoje mrożone na bazie 
owoców lub warzyw, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, 
reklama on-line, promocja sprzedaży, organizacja i prowa-
dzenie imprez w celach promocyjnych, organizowanie ak-
cji handlowych i reklamowych, profesjonalne prowadzenie 
restauracji oraz lokali gastronomicznych i hotelowych, także 
w ramach franczyzy, usługi importowo-eksportowe, usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne w zakresie artyku-
łów spożywczych, napojów, pośrednictwo handlowe przy 
zakupie, sprzedaży, imporcie i eksporcie artykułów spo-
żywczych, napojów, promowanie towarów i usług poprzez 
umieszczanie reklam i ogłoszeń promocyjnych na stronach 
elektronicznych dostępnych przez sieć komputerową, pro-
mocja usług handlu detalicznego za pomocą kart lojalno-
ściowych i programów nagród, ze specjalnym uwzględ-
nieniem artykułów spożywczych, napojów, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, wszystkie 
wyżej wymienione usługi świadczone także drogą elektro-
niczną, za pośrednictwem światowych sieci informatycz-
nych lub za pośrednictwem systemu telezakupów, 43 usługi 
restauracyjne świadczone w lokalach zajmujących się sprze-
dażą żywności, napojów alkoholowych i innych napojów 
bezalkoholowych, usługi kateringowe online, katering, usłu-
gi planowania menu on-line, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje.

(210) 479636 (220) 2017 12 01
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
(540) GŁODNI WOLNOŚCI

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 słodycze do celów leczniczych, wyroby cu-
kiernicze do celów leczniczych, lizaki do celów leczniczych, 
cukierki do celów leczniczych, galaretki przeznaczone do ce-
lów leczniczych, żywność dietetyczna i odżywki do celów 
leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy 
do celów farmaceutycznych, 29 produkty ziemniaczane pro-
dukowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, pro-
dukty ziemniaczane z dodatkiem elementów ekstrudowa-
nych, prażynki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chrupki 
ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, 
przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, maka-
roniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], 
pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], wyroby cukier-
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nicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukierni-
cze do dekoracji świątecznych choinek, galaretki owocowe 
[słodycze], chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, 
pomadki [cukierki], karmelki [cukierki]. karmelki twarde, kar-
melki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukier-
nicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo - 
cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyrobów 
cukierniczych, galanteria czekoladowa, galanteria czekolado-
podobna, słodycze, lizaki, cukierki, ciastka, galaretki, lody, pół-
produkty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami, 
produkty zbożowe produkowane metodą ekstruzji lub sma-
żone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem elementów 
ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrup-
ki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i prepa-
raty zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbo-
żowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek 
również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, 
miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, 
wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby 
czekoladowe, guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe 
dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, dra-
że, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone 
na bazie wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski 
zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekola-
dowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki 
śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki roz-
puszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.

(210) 479637 (220) 2017 12 01
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
(540) GŁODNI WOLNOŚCI

(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 5 słodycze do celów leczniczych, wyroby cu-
kiernicze do celów leczniczych, lizaki do celów leczniczych, 
cukierki do celów leczniczych, galaretki przeznaczone do ce-
lów leczniczych, żywność dietetyczna i odżywki do celów 
leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy 
do celów farmaceutycznych, 29 produkty ziemniaczane pro-
dukowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, pro-
dukty ziemniaczane z dodatkiem elementów ekstrudowa-
nych, prażynki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chrupki 
ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, 
przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, maka-
roniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], 
pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], wyroby cukier-
nicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukierni-
cze do dekoracji świątecznych choinek, galaretki owocowe 
[słodycze], chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, 
pomadki [cukierki], karmelki [cukierki]. karmelki twarde, kar-
melki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukier-
nicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo - 
cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyrobów 
cukierniczych, galanteria czekoladowa, galanteria czekolado-
podobna, słodycze, lizaki, cukierki, ciastka, galaretki, lody, pół-
produkty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami, 
produkty zbożowe produkowane metodą ekstruzji lub sma-
żone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem elementów 
ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrup-
ki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i prepa-
raty zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbo-

żowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek 
również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, 
miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, 
wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby 
czekoladowe, guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe 
dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, dra-
że, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone 
na bazie wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski 
zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekola-
dowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki 
śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki roz-
puszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.

(210) 479638 (220) 2017 12 01
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
(540) GŁODNI WOLNOŚCI SMAKUJ ŻYCIE TAK JAK LUBISZ

(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 5 słodycze do celów leczniczych, wyroby cu-
kiernicze do celów leczniczych, lizaki do celów leczniczych, 
cukierki do celów leczniczych, galaretki przeznaczone do ce-
lów leczniczych, żywność dietetyczna i odżywki do celów 
leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy 
do celów farmaceutycznych, 29 produkty ziemniaczane pro-
dukowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, pro-
dukty ziemniaczane z dodatkiem elementów ekstrudowa-
nych, prażynki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chrupki 
ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, 
przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, maka-
roniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], 
pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], wyroby cukier-
nicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukierni-
cze do dekoracji świątecznych choinek, galaretki owocowe 
[słodycze], chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, 
pomadki [cukierki], karmelki [cukierki]. karmelki twarde, kar-
melki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukier-
nicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo - 
cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyrobów 
cukierniczych, galanteria czekoladowa, galanteria czekolado-
podobna, słodycze, lizaki, cukierki, ciastka, galaretki, lody, pół-
produkty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami, 
produkty zbożowe produkowane metodą ekstruzji lub sma-
żone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem elementów 
ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrup-
ki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i prepa-
raty zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbo-
żowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek 
również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, 
miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, 
wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby 
czekoladowe, guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe 
dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, dra-
że, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone 
na bazie wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski 
zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekola-
dowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki 
śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki roz-
puszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.
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(210) 480519 (220) 2017 12 27
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) Tao Tao harmonia smaków Makaron Ryżowy 

Spaghetti Rice Spaghetti BEZGLUTENOWY

(531) 25.01.15, 05.09.17, 05.03.11, 08.07.03, 11.03.05, 11.03.08, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 potrawy na bazie ryżu, makaron i potrawy 
na bazie makaronu.

(210) 480700 (220) 2017 12 31
(731) Moriello Ltd, Londyn, GB
(540) ROYAL APPALOOSA JEANS
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież co-
dzienna, bluzy, bluzy z kapturem, dżinsy, koszulki z nadru-
kiem, kurtki z podszewką i bez podszewki, koszule z krót-
kimi rękawami i długimi rękawami, workowate spodenki, 
haftowane koszulki z długimi rękawami, bluzy z nadrukiem 
i haftem, koszulki polo z nadrukiem i haftem, spodnie, bluzy 
z polaru, skarpety, spódnice, szaliki, rękawiczki, bielizna.

(210) 481446 (220) 2018 01 22
(731) FROST-THERMO KING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) TS FROST TRUCK SERWIS

(531) 18.01.08, 18.01.07, 14.07.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 aerodynamiczne elementy do nadwozia po-
jazdów, aerostaty, alarmowe systemy do pojazdów, alarmy 
do pojazdów, amortyzatory, bębny hamulcowe do pojaz-
dów lądowych, błotniki do ciężarówek, cylindry hamulco-
we do pojazdów, cysterny, części blacharskie do karoserii 
pojazdów, części i akcesoria do pojazdów, części przekład-
ni zębatych do pojazdów, złącza do naczep i przyczep, 
zderzaki samochodowe, 35 administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych i hurtowni 
z akcesoriami i częściami samochodowymi, administrowa-
nie odnoszące się do metod sprzedaży akcesoriów i części 
zamiennych do samochodów, administrowanie programa-

mi motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów 
i usług związanych z samochodami, akcesoriami i częściami 
zamiennymi do samochodów dla osób trzecich, administro-
wanie sprzedażą samochodów oraz akcesoriami i częściami 
zamiennymi do samochodów, doradztwo i zarządzanie biz-
nesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów bran-
ży samochodowej na rynek, zarządzanie sprzedażą i bazą 
klientów dotyczące samochodów, akcesoriów i częściami 
zamiennymi, zarządzanie działalnością handlową dotyczą-
cą samochodów, akcesoriów i części zamiennych do samo-
chodów, wycena dotycząca spraw handlowych w branży 
samochodowej, usługi związane z publiczną prezentacją 
samochodów oraz akcesoriów i części zamiennych do sa-
mochodów, wprowadzanie na rynek nowych samochodów 
oraz akcesoriów i części zamiennych do samochodów, usługi 
w zakresie zamówień online, usługi w zakresie rejestracji po-
jazdów,usługi sprzedaży hurtowej części samochodowych 
i akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej samochodów oraz akcesoriów i części zamien-
nych do samochodów, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z urządzeniami do chłodzenia i mrożenia, 37 diagnostyka 
i przeglądy rejestracyjne pojazdów, naprawa powypadkowa 
pojazdów samochodowych, naprawa i konserwacja pojaz-
dów samochodowych,naprawa [pojazdów w ramach usługi 
pomocy drogowej, usługi informacyjne i doradcze związane 
z eksploatacją i naprawą pojazdów, 41 usługi szkoleniowe 
związane z naprawą pojazdów specjalistycznych.

(210) 482778 (220) 2015 12 18
(731) Strallhofer Till, Siegendorf, AT
(540) DOLOREX
(510), (511) 5 leki do celów medycznych, produkty farma-
ceutyczne i weterynaryjne, maści, żele, roztwory alkoholowe, 
roztwory alkoholowe w kulce, płyny i spraye do celów farma-
ceutycznych, preparaty farmaceutyczne o właściwościach 
przeciwzapalnych, przeciwzapalne maści, żele, roztwory al-
koholowe, roztwory alkoholowe w kulce, płyny i spraye.

(210) 482796 (220) 2018 02 26
(731) CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME, Nowy Jork, US
(540) Supreme

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież, mia-
nowicie koszule, koszulki z krótkim rękawem (t-shirt), koszu-
le z długim rękawem, podkoszulki, koszulki polo, koszulki 
do gry w rugby, odzież z dżerseju, koszule eleganckie, dżinsy, 
bluzy sportowe z kapturem, odzież gimnastyczna, kombi-
nezony zimowe, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem (parki), swetry rozpinane, spodnie, kurtki dżinsowe, 
bojówki, szorty, bokserki, topy, koszulki bez rękawów, bluzy 
sportowe, bluzy dresowe, szorty dresowe, spodnie dreso-
we, swetry, kamizelki, kamizelki polarowe, pulowery, kurtki, 
płaszcze, blezery, garnitury, golfy, kurtki dwustronne, kurtki 
wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, kurtki sportowe, kurtki gol-
fowe i narciarskie, grube płaszcze, okrycia wierzchnie, palta, 
kostiumy kąpielowe, stroje plażowe, daszki, opaski na głowę, 
nauszniki, bielizna termiczna, bielizna z długimi rękawami 
i / lub długimi nogawkami, bielizna osobista, czapki, kape-
lusze, czapki dziane, nakrycia głowy, szaliki, bandany, paski, 
akcesoria na szyję, krawaty, szlafroki, rękawiczki, botki, odzież 
przeciwdeszczowa, obuwie, buty i tenisówki, odzież dam-
ska, dziecięca i niemowlęca, a mianowicie koszule, t-shirty, 
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koszule z długim rękawem, podkoszulki, odzież z dżerseju, 
koszule eleganckie, dżinsy, bluzy sportowe z kapturem, sza-
le, odzież gimnastyczna, kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem (parki), swetry rozpinane, slipy męskie, figi 
damskie, kurtki jeansowe, szorty, topy, koszulki bez rękawów, 
bluzy sportowe, bluzy dresowe, szorty sportowe, spodnie 
dresowe, swetry, kamizelki, pulowery, kurtki, płaszcze, kurtki 
dwustronne, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, kurtki 
sportowe, kurtki golfowe i narciarskie, grube płaszcze, okry-
cia wierzchnie, palta, kostiumy kąpielowe, kostiumy plażo-
we, daszki, opaski na głowę, nauszniki, bielizna termiczna, 
bielizna z długimi rękawami i /lub długimi nogawkami, 
bielizna, czapki, kapelusze, nakrycia głowy, szaliki, bandany, 
paski, piżamy, bielizna nocna, rękawice, botki, odzież prze-
ciwdeszczowa, obuwie, buty i tenisówki, sukienki, spódnice, 
bluzki, szlafroki, koszulki polo dla dzieci i niemowląt, koszulki 
do rugby dla dzieci i niemowląt, kombinezony zimowe dla 
dzieci i niemowląt, bojówki dla dzieci i niemowląt, kombine-
zony dla niemowląt.

(210) 483278 (220) 2018 03 09
(731) FRANKOWSKA GRAŻYNA, OKONIEWSKA 

MAŁGORZATA MOUS SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) MOUS

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 18 wyroby 
ze skóry, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne arty-
kuły służące do przenoszenia, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy.

(210) 483301 (220) 2018 03 09
(731) SZCZEŚNIAK RAFAŁ, Warszawa
(540) ZAPIEXY
(510), (511) 29 zapiekanki [żywność], 30 zapiekanki w cie-
ście z dziczyzny i drobiu, pieczywo, ryż, mąka, cukier, bułki, 
chleb, ciasta, gofry, ciastka, kanapki, lody, makarony, produk-
ty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki, pierożki, 
placki, przyprawy, słodycze, spaghetti, pizze, wyroby cukier-
nicze, czekolada, czekoladki, batony, bomboniery, napoje 
na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbatniki, sorbety, 
pierniki, pralinki, preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, 
mrożone pieczywo, dania gotowe do spożycia na bazie 
mąki, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, 
sosy do sałatek, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artyku-
łów spożywczych, potraw gotowych do spożycia, sprze-
daż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych, potraw 
gotowych do spożycia za pośrednictwem Internetu, usługi 
w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organi-
zowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych 
i reklamowych dotyczących zagadnień branży spożywczej 
i gastronomicznej, zarządzanie targami i wystawami o cha-
rakterze handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych 
do baz danych, systematyzowanie i zarządzanie tymi dany-
mi, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i pro-
mocyjne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi 

dekorowania sklepów i punków sprzedaży, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja perso-
nelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych, usługi badania 
rynku, 43 porady dotyczące przepisów kulinarnych dla celów 
gastronomicznych, hotele, motele, pensjonaty, bary, bary 
szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoob-
sługowe, zajazdy, stołówki, punkty gastronomiczne, domy 
wczasowe, domy turystyczne, przygotowywanie dań na za-
mówienie oraz dostawa potraw na zamówienie, catering.

(210) 483450 (220) 2018 03 13
(731) MASTER SKI OVER EUROPE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Tylicz

(540) MasterSki
(510), (511) 12 instalacje transportujące do wyciągów nar-
ciarskich, wyciągi narciarskie, wyciągi dla narciarzy, snow-
boardzistów i/lub saneczkarzy, w tym wyciągi krzesełkowe, 
wyciągi talerzykowe, wyciągi orczykowe, wyciągi taśmowe 
i wyciągi bezpodporowe, 41 usługi w zakresie udostępniania 
stoków narciarskich, usługi w zakresie udostępniania ośrod-
ków i obiektów sportowych dla osób uprawiających narciar-
stwo i inne sporty zimowe, usługi w zakresie udostępniania 
ośrodków i obiektów sportowych dla osób uprawiających 
kolarstwo górskie, usługi w zakresie udostępniania sprzę-
tu do uprawiania narciarstwa i innych sportów zimowych, 
usługi w zakresie udostępniania sprzętu do uprawiania ko-
larstwa górskiego, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu 
do uprawiania narciarstwa i innych sportów zimowych, usłu-
gi w zakresie wypożyczania sprzętu do uprawiania kolarstwa 
górskiego, usługi rekreacyjne, usługi w zakresie organizacji 
i prowadzenia obozów sportowych i rekreacyjnych, usługi 
szkoleniowe dotyczące narciarstwa i innych sportów zimo-
wych, usługi szkoleniowe dotyczące kolarstwa górskiego, 
usługi instruktorów narciarstwa i innych sportów zimowych, 
usługi instruktorów kolarstwa górskiego, usługi w zakre-
sie organizowania konkursów, zawodów, loterii i pokazów 
o charakterze sportowym, edukacyjnym i rozrywkowym, 
usługi związane z organizacją i prowadzeniem imprez o cha-
rakterze sportowym, edukacyjnym i rozrywkowym, usługi 
związane z organizacją czasu wolnego i wypoczynku osób 
dorosłych i dzieci, usługi w zakresie organizowania i prowa-
dzenia konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów, zjaz-
dów, warsztatów, szkoleń i kursów, usługi informacyjne i do-
radcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 
43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usłu-
gi hoteli i pensjonatów, usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
w hotelach i pensjonatach, usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc w lokalach gastronomicznych, usługi gastronomicz-
ne, usługi restauracji, barów, koktajlbarów, kawiarni, winiarni, 
piwiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady, snack-barów, 
barów szybkiej obsługi oraz restauracji samoobsługowych, 
usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu posił-
ków i napojów w lokalach gastronomicznych, usługi pole-
gające na przygotowywaniu posiłków i napojów na zamó-
wienie i ich dostarczaniu do zamawiającego- catering, usługi 
w zakresie organizacji wesel, bankietów, koktajli oraz innych 
spotkań, zebrań i przyjęć o charakterze okolicznościowym, 
towarzyskim i/lub biznesowym, polegające na zaopatrywa-
niu w żywność i napoje, usługi w zakresie rezerwacji oraz 
wynajmowania sal i pomieszczeń na potrzeby wesel, ban-
kietów, koktajli oraz innych spotkań, zebrań i przyjęć o cha-
rakterze okolicznościowym, towarzyskim i/lub biznesowym, 
usługi w zakresie rezerwacji oraz wynajmowania sal i po-
mieszczeń na potrzeby konferencji, kongresów, sympozjów, 
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seminariów, zjazdów, kursów, szkoleń i warsztatów, usługi in-
formacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych 
wyżej usług.

(210) 483715 (220) 2018 03 19
(731) LUSINA RAFAŁ, Grodzisk Wielkopolski
(540) TECHNOLOGIA WIRO PATENT HABA

(531) 01.15.15, 01.15.23, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 instalacje do oczyszczania ścieków, 37 usługi 
budowlane, usługi w zakresie budowy, konserwacji i napraw 
studni, kanalizacji, rurociągów, oczyszczalni ścieków, 42 pro-
jektowanie techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, doradztwo 
w zakresie budowy instalacji do oczyszczania ścieków.

(210) 484090 (220) 2018 03 27
(731) KLIMAR - M.KLITYŃSKI, N. KLITYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Wrocław
(540) KMN

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 papier ścierny, papier szmerglowy, płótno 
ścierne, płótno szmerglowe, 6 drobne wyroby żelazne i po-
jedyncze drobne wyroby metalowe w tym nity metalowe, 
gwoździe, zszywki tapicerskie, wkręty do drewna i do gipsu, 
taśmy stalowe, kłódki, zamki inne niż elektryczne, blokady 
kierownicy samochodu, metalowe skrzynki do narzędzi, 
drabiny metalowe, metalowe opaski zaciskowe do łączenia 
rur i węży, ściski do rur i kabli metalowych, metalowe linki 
holownicze, budowlane materiały metalowe, przewody nie-
elektryczne z metali nieszlachetnych, drut metalowy z metali 
nieszlachetnych, linki metalowe, linkowe i pałąkowe metalo-
we zapięcia rowerowe i motocyklowe, zawiasy metalowe, za-
suwki mieszkaniowe metalowe, metalowe wkładki do zam-
ków, 8 narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane w tym klucze 
maszynowe, nastawne, dynamometryczne, imbusowe, klu-
cze do rur i akcesoria do tych kluczy, śrubokręty, wkrętaki, 
szczypce różnego rodzaju, obcęgi, obcinaki, noże do blachy 
i drutu, noże monterskie, sekatory, imadła ściski, młotki, dłu-
ta, przecinaki i siekiery, łomy, kilofy, łopaty, wiertła, wycinar-
ki, gwintowniki i gwintownice, narzynki tarcze tnące, piły 
do drewna, piły do metalu, piły do gazobetonu, obudowy 
do pił, brzeszczoty, pilniki, osełki do ostrzenia, bloki ścierne 
(narzędzia), szczotki druciane, cykliny ręczne, nitownice (na-
rzędzia), zszywacze tapicerskie, wyciskacze do mas, pisto-
lety do pianki montażowej, narzędzia i przyrządy do cięcia 
glazury, narzędzia i przyrządy do cięcia szkła, szpachelki 
metalowe, pace tynkarskie metalowe, skrobaki malarskie, 
pompki sterowane ręcznie, pompki nożne, ręczne narzędzia 
ogrodnicze, 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe, narzędzia 
miernicze w tym miary zwijane, miernicze taśmy zwijane, 
suwmiarki, piony murarskie, kątowniki, skośnice, poziomnice, 
ciśnieniomierze, prostowniki prądu, spektroskopy, rękawice 
ochronne do celów przemysłowych, rękawice izolacyjne, 

odzież i obuwie ochronne przed ogniem, okulary i nauszniki 
ochronne, maski i okulary spawalnicze oraz przeciwpyłowe, 
kaski, przyrządy do ochrony osobistej przeciwwypadkowej, 
kamizelki ostrzegawcze, elektrody do spawania, elektryczne 
urządzenia do spawania, lutownice elektryczne, przewody 
oraz przedłużacze i rozgałęźniki elektryczne, 11 urządzenia 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia, 
wentylacji, 16 pędzle malarskie, wałki do malowania ścian, 
maski papierowe ochronne, 22 liny niemetalowe plecione, 
sznury, sznury traserskie, sznurki malarskie i murarskie, linki 
holownicze niemetalowe.

(210) 484624 (220) 2018 04 10
(731) TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY, Warszawa
(540) Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Varsavianistyczna 

Szkoła

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.22, 24.01.05
(510), (511) 16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły pi-
śmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały szkolenio-
we i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych 
do owijania i pakowania, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna.

(210) 484661 (220) 2018 04 11
(731) WYDRYCH SZCZEPAN MS EXPERT, Katowice
(540) msexpert.pl
(510), (511) 35  sprzedaż materiałów budowlanych, 37 usłu-
gi budowlane.

(210) 484664 (220) 2018 04 11
(731) POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI, Warszawa
(540) Jesteśmy jedną drużyną
(510), (511) 16 papier i karton, dzieła sztuki oraz figurki z pa-
pieru i kartonu, modele architektoniczne, druki, materiały in-
troligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wy-
jątkiem mebli, kleje do materiałów biurowych lub do celów 
domowych, materiały dla artystów i do rysowania, pędzle, 
materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby 
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki 
drukarskie, matryce do druku ręcznego, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt 
sportowy, artykuły papierowe jako podarki dla gości na przy-
jęciach, balony, bibeloty- zabawki na przyjęcia, broszki, po-
krowce na sprzęt sportowy, gadżety, zabawki i ozdoby jako 
podarki dla gości, 35 pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, 
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 
prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działal-
ność sportowa i kulturalna- usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie.



Nr  ZT43/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 11

(210) 484931 (220) 2018 04 17
(731) GRUPA MAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) WOKÓŁ SZKOŁY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.04.01, 26.04.05, 
26.04.16, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.12

(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książ-
ki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, 
interfejsy komputerowe, programy komputerowe, kompu-
terowe bazy danych, urządzenia i przyrządy do celów dy-
daktycznych, 16  publikacje periodyczne, broszury, ulotki, 
gazety, karty pocztowe, albumy, atlasy, ramki do fotografii, 
kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki oko-
licznościowe, papeteria, katalogi, komiksy, koperty, książki, 
mapy geograficzne, notesy, reprodukcje obrazów, papier 
do pakowania, podręczniki, torebki do pakowania z papieru 
lub tworzyw sztucznych, publikacje reklamowe, materiały 
drukowane, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmien-
ne, 41 przedszkola, informacja o edukacji, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, spraw-
dziany edukacyjne, usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły, usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania 
i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisanie 
tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi wydawnicze 
inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem 
wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i or-
ganizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowa-
nia wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące 
publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, 
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publi-
kowanie elektroniczne on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympo-
zjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(210) 484986 (220) 2018 04 17
(731) KOŁODZIEJSKA BEATA ATASZEK FIRMA HANDLOWA 

IMPORT-EXPORT, Poznań
(540) ATK

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.03.02, 26.04.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu: materiały do klejenia inne niż do użytku biurowego 
i domowego, materiały klejące do celów przemysłowych, jak 
kleje i spoiwa do plastiku, metali, gumy, tworzyw i kompo-
zytów, do szkła, szkła z metalem i tworzyw przezroczystych, 
betonu, drewna, epoksydów, materiałów spienionych jak sty-
ropian i styrodur, do miękkiego PCV, elementów malowanych 
proszkowo i galwanizowanych, powierzchni laminowanych, 
do okładzin ciernych, kleje do reklamy (tj. dla firm reklamo-
wych produkujących litery 3D z taśm i styroduru, wszelkiego 
rodzaju kasetonów, z płyt warstwowych tzn. dibond lub alu-
minium, systemów wystawienniczych z pleksi, pudełek, stoja-

ków), kleje do zastosowań w motoryzacji (kleje do zastosowań 
przy naprawie samochodów, do klejenia takich części jak zde-
rzaki, lampy, miski olejowe, chłodnice itd.), kleje uszczelniające 
i zalewowe, masy do wypełniania ubytków w tworzywach, 
metalach, wypełniania szczelin, zabezpieczania powierzchni, 
zalewania gum, metali i tworzyw, dodatki do klejenia w posta-
ci podkładów, primerów i aktywatorów do kleju, odtłuszcza-
cze do mycia i przygotowania powierzchni przed klejeniem, 
zalewaniem, lakierowaniem, spawaniem, zgrzewaniem, ma-
lowaniem, nalepianiem, podkład do poliolefin, 2 podkłady, 
zwłaszcza podkłady do klejów, powłoki, smary przeciwrdzew-
ne, taśmy antykorozyjne, 4 smary, smary przemysłowe, grafit 
smarujący, 7 nagrzewnice i dmuchawy przemysłowe, dmu-
chawy do sprężania, zasysania i transportu gazu, dmuchawy 
gorącego powietrza, aparaty gazowe do spawania wykładzin, 
pokryć dachowych, pap, podkładów bitumicznych, folii mem-
branowych, plandek, banerów, geomembran, podgrzewania 
powierzchni, formowania tworzyw sztucznych, elektryczne 
urządzenia do lutowania i spawania, spawarki do zastosowań 
przemysłowych i domowych, w tym spawarki do plastiku, 
spawarki do wykładzin PVC, akcesoria do spawania, potrzebne 
przy spawaniu tworzyw sztucznych twardych i elastycznych 
jak wykładziny (w tym dysze do spawania, noże, frezarki, ręcz-
ne skrobaki itd.), zgrzewarki do banerów, zgrzewarki do folii 
izolacyjnych, zgrzewarki do plandek samochodowych, zgrze-
warki do plastiku, zgrzewarki do membran dachowych, zgrze-
warki do folii basenowej i oczek wodnych, akcesoria do zgrze-
wania, takie jak dysze do membran, testery do geomembran, 
wałki/ rolki dociskowe do folii basenowych i oczek wodnych, 
noże do przycinania membran, folii, 8 noże, noże termiczne 
do cięcia na ciepło, ręczne noże termiczne do zastosowań 
budowlanych, hobbistycznych, sztukatorskich, nożycowe 
przyrządy ręczne, narzędzia i przyrządy ręczne, 9 urządzenia 
do dozowania, wyciskacze i dozowniki, w tym wyciskacze 
do silikonów, klejów, mas dwuskładnikowych, wyciskacze 
ręczne, akumulatorowe, pneumatyczne, dozowniki do kle-
jów i past, zawory dozujące i zbiorniki dozujące, igły dozujące 
i tuby dozujące, 11 palniki, palniki gazowe, palniki do lutowa-
nia miękkiego i twardego, do usuwania farb i innych powłok, 
palniki do podgrzewania powierzchni, 17 tworzywa sztuczne 
w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, druty z tworzyw 
sztucznych do zgrzewania.

(210) 485269 (220) 2014 05 28
(731) GIANT MANUFACTURING CO., LTD.,  

Taichung City, TW
(540) LIV

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 18 nosidełka dla niemowląt do noszenia na cie-
le, duże torby z rączkami, torebki, podróżne (kufry -), plecaki, 
torebki na biodra, portfele, chlebaki, torby uniwersalne, tor-
nistry szkolne, aktówki, bagaż ręczny (torby i walizki), plecaki, 
plecaki kempingowe, torby na zakupy wielokrotnego użytku, 
portmonetki na monety, uniwersalne torby lekkoatletycz-
ne, przeciwsłoneczne parasole, skórzane etui na wizytówki 
w postaci etui na karty.

(210) 485377 (220) 2018 04 25
(731) WADECKA DOROTA DELTA SPORT, Sochaczew
(540) BLACKSTONE
(510), (511) 12 opony rowerowe.
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(210) 485397 (220) 2018 04 26
(731) VETRO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wojcieszyn
(540) V

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.01, 
26.11.08

(510), (511) 37 naprawy w zakresie elektryczności, umeblo-
wania, przyrządów, narzędzi, 40 usługi związane z obróbką 
materiałów, mogące występować w czasie wytwarzania 
jakiejkolwiek substancji lub przedmiotu innego niż budow-
lany, w szczególności obróbka szkła lub aluminium, w tym 
polegająca na cięciu, kształtowaniu, polerowaniu przez ście-
ranie lub pokrywaniu metalami.

(210) 485550 (220) 2018 04 30
(731) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna 
DENTIST Maciej Żarow, Kraków

(540) ENDORESTOTRICKS KONGRES STOMATOLOGICZNY

(531) 01.01.02, 02.09.10, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji.

(210) 485563 (220) 2018 04 30
(731) ANDRYKOWSKA ANNA, Kraków
(540) SALA WOLNEJ ZABAWY
(510), (511) 41 usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, 
szkolenie dla rodziców w zakresie umiejętności rodzicielskich.

(210) 485610 (220) 2018 05 04
(731) XUANCHENG BRAVEIY BIOENGINEERING CO., LTD, 

Anhui, CN
(540) BRAVEIY

(531) 27.05.01, 28.03.99
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy die-
ty, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierają-
ce olej lniany, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, 
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające 
propolis, suplementy diety zawierające lecytynę, suplemen-
ty diety zawierające białko, suplementy diety dla zwierząt.

(210) 485762 (220) 2018 05 09
(731) SKRZYPCZYK WIOLETTA PANDA GROUP, Popów
(540) KINGWAY
(510), (511) 7 maszyny budowlane, maszyny do budowy 
dróg, maszyny do robót ziemnych, koparki, maszyny wydo-
bywcze, maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, 12 pojazdy 

lądowe, wózki widłowe i części zamienne do nich, skutery, 
quady, motocykle, motorowery, rowery i części zamienne 
i akcesoria do tych pojazdów zawarte w tej klasie.

(210) 485763 (220) 2018 05 09
(731) FHU WILMAT L. MATECKI, A. WIŚNIEWSKI SPÓŁKA 

JAWNA, Toruń
(540) unit MOTORCYCLE PRODUCTS

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 8 narzędzia ręczne do naprawy pojazdów, pod-
nośniki do motocykli obsługiwane ręcznie.

(210) 485789 (220) 2018 05 10
(731) KRISAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) TASAKY
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i pro-
dukty z jaj, oleje i tłuszcze, oleje i tłuszcze jadalne, przetwo-
rzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona 
roślin strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki, zupy 
i wywary, ekstrakty mięsne, agar-agar do celów kulinarnych, 
ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], algi do żywno-
ści dla ludzi, alginiany do celów kulinarnych, aloes spożyw-
czy, anchois, atrament z kałamarnicy, bakłażany przetworzo-
ne, bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita 
śmietana, bita śmietana do dekoracji na bazie produktów 
mlecznych, błyskawiczne zupy miso, bób, boczek wieprzo-
wy z grilla [samgyeopsal], borówki, przetworzone, brokuły, 
bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), bulion (preparaty 
do produkcji -), bulion wołowy, bulion z cielęciny, buliony, 
buliony [gotowe], buliony mięsne, burgery mięsne, burgery 
sojowe, burgery warzywne, burgery z tofu, cebula konser-
wowana, cebulki koktajlowe, cebulki marynowane, chili con 
carne (chili z mięsem), chili con queso, chipsy bananowe, 
chipsy jabłkowe, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy wa-
rzywne, chipsy z batatów fioletowych, chipsy z jarmużu, 
chipsy ziemniaczane, chorizo [kiełbasa hiszpańska], ciasto 
z krabem, cytryny, przetworzone, czarne porzeczki, przetwo-
rzone, czereśnie, przetworzone, czerwona słodka papryka, 
przetworzona, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, czipsy 
z manioku, czosnek [konserwowany], czosnek (konserwowy 
-), daktyle, przetworzone, danie gotowe, składające się głów-
nie z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie [cheonggukjang-
-jjigae], danie gotowe, w skład którego wchodzi przede 
wszystkim krótko smażona na dużym ogniu wołowina i fer-
mentowany sos sojowy [sogalbi], danie gotowe, w skład któ-
rego wchodzi przede wszystkim pasta sojowa i tofu [doen-
jang-jjigae], danie gotowe, w skład którego wchodzą przede 
wszystkim fermentowane warzywa, wieprzowina i tofu [kim-
chi-jjigae], danie gotowe, w skład którego wchodzi przede 
wszystkim krótko smażone na dużym ogniu mięso z kurcza-
ka i pasta ze sfermentowanych ostrych papryczek [dak-gal-
bi], desery mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, de-
sery owocowe, desery wykonane z produktów mlecznych, 
dip fasolowy, dipy, dipy na bazie produktów mlecznych, dipy 
serowe, dorady [czerwone lucjany, nieżywe], dorsze [nieży-
we], drób, drób gotowany, drób, nieżywy, dżem imbirowy, 
dżem z żurawiny, dżemy, dżemy truskawkowe, dziczyzna, 
ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, ekstrakty alg 
do celów spożywczych, ekstrakty do zup, ekstrakty drobio-
we, ekstrakty mięsne, ekstrakty o smaku pieczeni wołowej, 
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ekstrakty z owoców morza, ekstrakty z pomidorów, ekstrak-
ty z ryb, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, falafel, fasola, fa-
sola z chili, fasolka konserwowa, fermentowane tofu, filety 
anchois, filety rybne, filety z piersi kurczaka, foie gras [pasztet 
sztrasburski], głęboko mrożony drób, głęboko mrożony kur-
czak, gotowane orzechy, gotowane owoce, gotowane owo-
ce morza, gotowane ryby, gotowane trufle, gotowane ziem-
niaki, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe 
dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania skła-
dające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych 
jajek i bulionu (oden), gotowe posiłki gotowane składające 
się całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe posiłki goto-
wane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe 
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dro-
biu, gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, goto-
we posiłki składające się głównie z owoców morza, gotowe 
posiłki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki składające 
się głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki z drobiu 
[drób jako główny składnik], gotowe posiłki z mięsa [mięso 
jako główny składnik], gotowe posiłki zawierające [głównie] 
jajka, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe 
posiłki zawierające [głównie] boczek, gotowe produkty z wa-
rzyw, groszek, przetworzony, groszek konserwowy, groch 
żółty dzielony, grzyby gotowe do spożycia, grzyby konser-
wowane, guacamole, guacamole [pasta z awokado], gulasz 
błyskawiczny, gulasz wołowy, gulasze, hamburgery, homary, 
nieżywe, hummus, hummus [pasta z ciecierzycy], ikra jesio-
tra, ikra jeżowca sfermentowana w soli, ikra rybia do celów 
spożywczych, ikra rybia przetworzona, ikra z łososia morskie-
go do celów spożywczych, ikra z pstrąga morskiego do ce-
lów spożywczych, imbir kandyzowany, indyk, jadalne kwiaty, 
przetworzone, jadalne nasiona słonecznika, jadalne owady, 
nieżywe, jadalne suszone kwiaty, jadalny olej rzepakowy, ją-
dra orzechów włoskich, jagnięcina, przetworzona, jaja, jaja 
marynowane, jaja mrożone, jaja po szkocku, jaja przepiórcze, 
jaja w proszku, jaja w stanie płynnym, jajka solone, jogurt, jo-
gurt sojowy, jogurt z mleka koziego, jogurty, jogurty kremo-
we, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o smaku 
owocowym, jogurty pitne, kałamarnica [przetworzona], kan-
dyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe, kapu-
sta, przetworzona, karczochy konserwowe, kasztany jadalne 
smażone z cukrem, kawałki kurczaka, kawałki kurczaka do ka-
napek, kawior, kefir [napój mleczny], kiełbasa pepperoni, 
kimchi z pokrojonej w kostkę rzodkwi [kkakdugi], kimchi 
z ogórka [oi-sobagi], kokos przetworzony, koktajle jajeczne 
bezalkoholowe, koktajle mleczne, kotlety rybne, kostki 
do zup, kotlety sojowe, kotlety wieprzowe, kotlety z tofu, 
krab, krab marynowany w sosie sojowym [ganjang-gejang], 
kraby [nieżywe], krążki z cebuli, krem cytrynowy, krem na ba-
zie masła, krewetki [nieżywe], krewetki obrane, krewetki różo-
we [nieżywe], krewetki w cieście kokosowym, krojone owo-
ce, krojone warzywa, kukurydza cukrowa, przetworzona, 
kukurydza słodka [konserwowana], kurczak, kurczak gotowa-
ny, kurczak grillowany (yakitori), kurczak liofilizowany, kurczak 
smażony, kurczak teriyaki, kwaśna śmietana, kwaśne mleko, 
langusty, langusty, nieżywe, łosoś [nieżywy], łosoś, nieżywy, 
mączka krewetkowa, mączka rybna, mączka rybna do spoży-
cia przez ludzi, małże arkowate [nieżywe], małże jadalne 
o krótkim syfonie [nieżywe], małże (mięczaki) nieżywe, małże 
[nieżywe], mandarynki [konserwowe], mango, przetworzo-
ne, marchewki, margaryna, marmolada pomarańczowo-im-
birowa, marmolady owocowe, marynowana ostra papryka, 
marynowana rzodkiewka, marynowana skórka arbuza, masło 
czosnkowe, masło do użytku w gotowaniu, masło ghee, ma-
sło kakaowe, masło klarowane, masło kokosowe [olej kokoso-
wy], masło mieszane, mielone orzechy, mięsa wędzone, mię-
so gotowane, mięso gotowane w sosie sojowym [mięso 

tsukudani], mięso gotowe do spożycia, mięso i wędliny, mię-
so mielone [mięso siekane], mięso konserwowane, mięso 
mrożone, mięso pokrojone w plastry, mięso solone, mięso 
świeże, mięso w puszce [konserwy], mięso wędzone, mięso 
z indyka, mieszanka olejów [do celów spożywczych], mie-
szanki do zup, mleko, mleczne produkty, migdały przetwo-
rzone, migdały mielone, mleko albuminowe, mleko kokoso-
we, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko kokosowe 
do stosowania jako napój, mleko kokosowe w proszku, mle-
ko krowie, mleko migdałowe mleko migdałowe do celów 
kulinarnych, mleko o różnych smakach, mleko odtłuszczone, 
mleko organiczne, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ry-
żowe do celów kulinarnych, mleko sfermentowane, mleko 
skondensowane, mleko sojowe, mleko sojowe w proszku, 
mleko w proszku, mleko w proszku do celów spożywczych, 
mleko z nasion konopi jako substytut mleka, mleko z orzesz-
ków ziemnych do celów kulinarnych, mleko z orzeszków 
ziemnych, mleko zagęszczone, mleko zsiadłe, mrożona kapu-
sta pekińska, mrożona kukurydza cukrowa, mrożone frytki, 
mrożone gotowane ryby, mrożone gotowe posiłki składające 
się głównie z warzyw, mrożone małże, mrożone owoce, mro-
żone owoce morza, mrożone pakowane przystawki składają-
ce się głównie z owoców morza, mrożone pędy bambusa, 
mrożone posiłki składające się głównie z ryb, mrożone posiłki 
składające się głównie z drobiu, mrożone posiłki składające 
się głównie z mięsa, mrożone produkty rybne, musy na bazie 
mięsa, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, na-
dzienie bakaliowe [owoce konserwowane], napoje mleczne, 
napoje mleczne aromatyzowane, napoje mleczne z dużą 
zawartością mleka, napoje mleczne z przewagą mleka, na-
poje mleczne zawierające owoce, napoje na bazie jogurtu, 
napoje na bazie mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, 
napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka 
o smaku czekolady, napoje na bazie mleka orzechowego, na-
poje na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje 
na bazie mleka zawierające kawę, napoje na bazie soi stoso-
wane jako substytuty mleka, napoje przyrządzone z mleka 
lub zawierające mleko, napoje sporządzone z mleka, napoje 
z jogurtu, napoje z produktów mlecznych, napoje zawierają-
ce bakterie kwasu mlekowego, nasiona jadalne, nasiona 
przetworzone, nasiona, przetworzone, nasiona roślin strącz-
kowych w puszce, nieżywe małże, nieżywe mięczaki, nieży-
we skorupiaki, obrana marchew, obrane ziemniaki, odsmaża-
na fasola, ogórki korniszone, okonie morskie [nieżywe], 
okonie, nieżywe, okra suszona, olej arachidowy [do celów 
spożywczych], olej canola, olej chili, olej i tłuszcz kokosowy 
[do celów spożywczych], olej kokosowy, olej kostny [do ce-
lów spożywczych], olej kostny, jadalny, olej kukurydziany, olej 
maślany, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, 
olej rzepakowy jadalny, olej sezamowy, olej sojowy, olej sło-
necznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, 
olej sojowy do gotowania, olej z orzechów, olej z orzecha 
palmowego do żywności, olej z oliwek jadalny, olej z orze-
chów ziemnych, olej z otrąb ryżowych do celów spożyw-
czych, olej z pachnotki do celów kulinarnych, olej z siemienia 
lnianego [jadalny], olej z pestek winogron, olej z siemienia 
lnianego do celów kulinarnych, oleje do gotowania, oleje ja-
dalne, oleje jadalne do polewania artykułów spożywczych, 
oleje jadalne z ryb [inne niż tran], oleje jadalne do użytku 
w gotowaniu artykułów spożywczych, oleje roślinne do ce-
lów spożywczych, oleje smakowe, oleje spożywcze, oleje 
utwardzane [uwodorniony olej do celów spożywczych], ole-
je utwardzone do celów spożywczych, oleje uwodornione 
do celów spożywczych, oleje zwierzęce do celów spożyw-
czych, oleje z przyprawami, oliwa z oliwek, oliwa z oliwek 
z pierwszego tłoczenia, oliwki, gotowane, oliwki konserwo-
wane, oliwki nadziewane, oliwki konserwowe, oliwki nadzie-
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wane czerwoną papryką, oliwki nadziewane migdałami, 
oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami, omlety, 
omułki jadalne [nieżywe], opiekane płaty alg (yaki-nori), 
opiekane wodorosty, organiczny olej kokosowy do celów ku-
linarnych, orzechy aromatyzowane, orzechy blanszowane, 
orzechy jadalne, orzechy kandyzowane, orzechy konserwo-
wane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy łuskane, 
orzechy preparowane, orzechy prażone, orzechy przetwo-
rzone, orzechy przyprawione, orzechy solone, orzechy su-
szone, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne konserwowe, 
orzechy ziemne przetworzone, orzeszki ziemne w polewie 
miodowej, ośmiornice [nieżywe], ostre zielone papryczki, 
przetworzone, ostrygi, nieżywe, ostrygi [nieżywe, spożyw-
cze], owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce 
gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane 
w alkoholu, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, 
owoce konserwowane w słoikach, owoce lukrowane, owoce 
marynowane, owoce morza konserwowane, owoce morza 
[nieżywe], owoce morza ugotowane w sosie sojowym [tsu-
kudani], owoce przetworzone, owoce w plasterkach, konser-
wowe, owoce w polewie cukrowej na patyku, owoce w pusz-
kach, owocowe nadzienia do ciast, paczkowane mięso, 
paluszki rybne, paluszki z twarożku sojowego, panierowane 
i smażone papryczki jalapeno, papaja, przetworzona, papry-
ka marynowana, papryka, przetworzona, parzona zupa z ja-
jek, pasta arachidowa, pasta cytrynowa, pasta czosnkowa, 
pasta krewetkowa, pasta rybna, pasta z bakłażana, pasta 
z cukinii, pasta z guawy, pasta z ikry kraba, pasta z karczo-
chów, pasta z nasion lotosu, pasta z oberżyny, pasta z owo-
ców morza, pasta z owoców tłoczonych, pasty do zup, pasty 
na bazie czosnku do smarowania, pasty na bazie orzechów, 
pasty przyrządzone z orzechów, pasty rybne, pasty rybne 
i z owoców morza, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, 
pasty warzywne, pasty z owoców morza, pasty z ryb wędzo-
nych, pasty z trufli, pasztet warzywny, peklowana wołowina 
w puszce, pieczeń wołowa, pieczone kaczki, pieczone kasz-
tany, pieczony kurczak, pierożki na bazie ziemniaków, pigwy, 
przetworzone, pikantne pikle, pikle, pikantny rosół wołowy 
[yukgaejang], pikle mieszane, placki smażone, placki ziem-
niaczane, płatki jabłkowe, płatki kokosowe, płatki suszonej 
ryby [kezuri-bushi], płatki tuńczyka bonito gotowane, wę-
dzone i następnie suszone [katsuo-bushi], płatki z brzoskwi-
ni, płatki z kiwi, płatki ziemniaczane, płaty suszonych alg nori 
(hoshi-nori), pokrojone owoce, pokrojone sałatki warzywne, 
pokrojone warzywa, polewy orzechowe, pomarańcze, prze-
tworzone, pomidory konserwowane, pomidory konserwo-
we, pomidory obrane ze skóry, pomidory, przetworzone, 
posiłki chłodzone przygotowane z ryb, posiłki gotowane 
składające się głównie z ryb, potrawy gotowe składające się 
głównie z warzyw, potrawy mięsne gotowane, potrawy ryb-
ne, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, prasowane solone 
kaczki, prażone orzechy ziemne, preparaty do sporządzania 
jogurtu, preparowane orzechy makadamia, preparowane 
orzechy nerkowca, preparowane orzechy pistacjowe, prepa-
rowane papryki, produkty do smarowania na bazie trufli (kre-
my z trufli,) produkty mięsne mrożone, produkty z owoców 
morza, produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, 
produkty z suszonych owoców, proszek kokosowy, proszki 
owocowe, proszki warzywne, przecier jabłkowy, przecier po-
midorowy, przeciery owocowe, przeciery rybne, przeciery 
warzywne, przekąski na bazie kokosu, przekąski na bazie 
mięsa, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orze-
chów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie sera, 
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie suszonych owoców, 
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przekąski 
na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie ziemnia-
ków, przekąski z jadalnych wodorostów, przekąski z owoców, 

przekąski ze skórek wieprzowych, przekąski ziemniaczane, 
przetworzona trawa cytrynowa, przetworzone awokado, 
przetworzone brzoskwinie, przetworzone buraki, przetwo-
rzone cebulki dymki, przetworzone jabłka, przetworzone 
cebule, przetworzone karczochy, przetworzone kiełki fasoli, 
przetworzone kwiaty jadalne w formie kandyzowanej, prze-
tworzone liście winogron, przetworzone maczużniki jadalne, 
przetworzone morele, przetworzone nasiona dyni, przetwo-
rzone oliwki konserwowe, przetworzone orzechy arekowe, 
przetworzone owoce liczi, przetworzone owoce morza, 
przetworzone produkty mięsne, przetworzone słodkie ziem-
niaki, przetworzone szalotki [wykorzystywane jako warzywo, 
a nie jako przyprawa], przetworzone wodorosty spożywcze, 
przetworzone ziarna arbuza, przetworzony kaktus do spoży-
cia, przyprawy smakowe (pikle), przetworzony ser, przyrzą-
dzone mięso konserwowe w puszce, przystawki gotowe 
do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców mo-
rza, przystawki mrożone składające się głównie z kurczaka, 
przystawki mrożone składające się głównie z owoców mo-
rza, przystawki na bazie warzyw, pstrągi, nieżywe, puddingi 
na bazie mleka, pulpety, purée z grzybów, pulpety [żyw-
ność], purée z warzyw, purée ziemniaczane, pyłki kwiatowe 
jako żywność, rabarbar w syropie, ragout, raki, nieżywe, ro-
dzynki, rozdrobnione ziarna sezamu, ryba ugotowana i su-
szona, ryby mrożone, ryby marynowane, ryby konserwowa-
ne, ryby, ryba z frytkami, ryby prażmowate, nieżywe, ryby 
przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby w puszkach, 
ryby wędzone, salami, sałatka z kurczaka, sałatka ziemniacza-
na, sałatki drobiowe, sałatki gotowe, sałatki na bazie ziemnia-
ków, sałatki owocowe, sałatki podawane na przystawkę, sa-
łatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych, sashimi, schab 
wieprzowy, schłodzone desery mleczne, ser miękki, ser mie-
szany, ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser śmietankowy, ser 
twardy, ser w postaci dipów, ser z przyprawami, sfermento-
wane owoce, siekana wołowina peklowana, skórki owocowe, 
skórki owocowe [suszone purée owocowe], skorupiaki, nie-
żywe, ślimaki, śliwki suszone, słodkie nadzienia z owoców, 
smalec, smażone kawałki tofu [abura-age], smażone mięso, 
smażone placuszki twarogowe, śmietana, śmietana kremów-
ka do ubijania, śmietana na bazie warzyw, śmietana [produk-
ty mleczarskie], śmietana tłusta, śmietanka do kawy w prosz-
ku, soczewica konserwowana, soczewica suszona, soja 
konserwowa do użytku spożywczego, soja konserwowana 
spożywcza, soja [przetworzona], soja, przetworzona, sok cy-
trynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowa-
nia, sok z małży, sok z trufli, soki owocowe do gotowania, soki 
roślinne do gotowania, solone i fermentowane owoce morza 
[jeotgal], solone meduzy, solone orzechy nerkowca, spożyw-
czy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy 
olej sezamowy, starte ziemniaki w panierce, starty ser, steki 
wieprzowe, steki z mięsa, steki wołowe, steki z ryb, suche na-
siona roślin strączkowych, surimi, suszona fasola, szarpana 
wieprzowina, szarpana wołowina, szarpany kurczak, szaszły-
ki, szparagi, przetworzone, szpik kostny zwierzęcy jadalny, 
szpinak, gotowany, szpinak konserwowy, szpinak, mrożony, 
szpinak [przetworzony], sztuczna ikra rybia, sztuczna śmieta-
na [substytuty produktów mlecznych], szynka, szynka suro-
wa podsuszana [prosciutto], tahini [pasta z ziarna sezamo-
wego], tempeh, tłuszcz wołowy, tłuszcze do gotowania, 
tłuszcze jadalne, tłuszcze roślinne do celów spożywczych, 
tłuszcze roślinne do gotowania, tofu, tofu z soi, tofu w posta-
ci niestężonej [tofu nao], trufle konserwowane, trufle suszo-
ne [grzyby jadalne], truskawki konserwowane, tuńczyk [kon-
serwowany], tuńczyk [nieżywy], tuńczyk, nieżywy, tuńczyk 
w oleju, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, warzywa 
gotowane, warzywa grillowane, warzywa kapustne, prze-
tworzone, warzywa konserwowane, warzywa konserwowa-
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ne [w oleju], warzywa marynowane, warzywa mrożone, wa-
rzywa marynowane w sosie sojowym, warzywa obrane 
ze skórki, warzywa preparowane, warzywa przetworzone, 
warzywa solone, warzywa suszone, warzywa strączkowe 
przetworzone, warzywa w plasterkach, konserwowe, warzy-
wa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywne pasty 
do smarowania, wędzony łosoś, wieprzowina, wieprzowina 
konserwowa, wieprzowina konserwowana, wiórki kokosowe, 
wiśnie koktajlowe, wodorosty jadalne, wodorosty konserwo-
we, wołowina, wołowina gotowa do spożycia, wołowina po-
krojona w plastry i przyprawiona, pieczona na grillu [bulgo-
gi], wołowina w plastrach, wstępnie ugotowana zupa, 
wstępnie ugotowana zupa miso, wyroby z masła, wysuszone 
płatki wodorostów jadalnych do posypywania ryżu w gorą-
cej wodzie [ochazuke-nori], wywar, bulion, wywar rybny, wy-
war z kurczaka, wywar z warzyw, yakitori, zabielacz do kawy, 
zabielacze do kawy zawierające przede wszystkim produkty 
mleczne, zabielacze do napojów, zabielacze mleczne do na-
pojów, zabielacze niezawierające produktów mlecznych, że-
latyna, ziemniaki, przetworzone, ziemniaki smażone w cie-
ście, zmieszane oleje roślinne do celów kulinarnych, żółtka 
jajek, zupa miso, zupy, zupy (składniki do sporządzania -), 
zupy w proszku, zupy w puszkach, zupy z makaronem, żyw-
ność przygotowywana z ryb, żywność chłodzona składająca 
się głównie z ryb, 30 angielskie muffiny, ananasy w cieście, 
anyż gwiaździsty, anyż używany jako przyprawa, anyż, aro-
maty cytrynowe, aromaty cytrynowe do żywności lub napo-
jów, aromaty do ciast, aromaty cytrynowe, inne niż oleje ete-
ryczne, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty 
do herbaty, aromaty do napojów, aromaty do przekąsek 
[inne niż olejki eteryczne], aromaty do żywności, aromaty 
do serów, aromaty do żywności [inne niż olejki eteryczne], 
aromaty kawowe, aromaty migdałowe, aromaty migdałowe 
do żywności lub napojów, aromaty migdałowe, inne niż olej-
ki eteryczne, aromaty naturalne do użytku w lodach [inne niż 
esencje eteryczne lub olejki eteryczne], aromaty owocowe, 
inne niż olejki eteryczne, aromaty (preparaty -) do żywności, 
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty w for-
mie sosów w proszku, aromaty waniliowe, aromaty wanilio-
we do celów kulinarnych, babeczki, bagietki, babki, panetto-
ne, babki pandoro, bagietki z nadzieniem, banany w cieście, 
baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), bazylia, suszo-
na, bezy, bazy do przyrządzania koktajli mlecznych [aroma-
ty], biała herbata, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], 
biszkopty, biszkopty parzone (fagao), bita śmietana (prepara-
ty usztywniające do -), bloki lodu, błyskawiczne mieszanki 
do lodów, błyskawiczne mieszanki do puddingu, brązowy 
cukier, budyń ryżowy, bułeczki z owocami, bułeczki z kre-
mem, bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, bułeczki 
z dżemem fasolowym, bułeczki z dżemem, bułeczki słodkie, 
bułeczki na bazie mąki kukurydzianej (almojábana), bułeczki 
gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-
-manjuh), bułka maślana [brioszka] z dżemem, bułka tarta, 
bułki, bułki chrupiące, bułki nadziewane, bułki z bekonem, 
bułki z cynamonem, bułki z nadzieniem, cappuccino, chał-
wa, chemiczne przyprawy kuchenne, chińska herbata z kol-
cowoju [gugijacha], chiński makaron instant, chiński makaron 
ryżowy (bifun, niegotowany), chińskie ciasteczka księżycowe, 
chińskie danie lo mein [makaron], chińskie pierożki gotowa-
ne na parze (shumai), chińskie pierożki, jiaozi [pierogi], chiń-
skie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), chipsy kukury-
dziane, chipsy [produkty zbożowe], chipsy ryżowe, chipsy 
zbożowe, chleb w kształcie placków, chow-chow [marynaty], 
chow-chow [przyprawa], chow mein [chiński smażony ma-
karon], chow mein [dania na bazie makaronu], chrupki ryżo-
we, chrzan [sos przyprawowy], chutney [ostry, gęsty sos], 
ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta czekoladowe wykonane 

z czekoladowego biszkoptu, ciasta drożdżowe z nadzieniem 
z mięsa, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, ciasta 
drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciasta gotowe do pie-
czenia, ciasta lodowe, ciasta mrożone, ciasta na bazie poma-
rańczy, ciasta [słodkie lub słone], ciasta słodowe, ciasta w po-
lewie czekoladowej, ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, 
ciasta z dyni, ciasta z kremem, ciasta z melasą, ciasteczka, 
ciasteczka maślane, ciasteczka w proszku, ciasteczka z wróż-
bą, ciastka czekoladowe, ciastka herbaciane, ciastka migdało-
we, ciastka na bazie drożdży piwnych, ciastka na patyku, 
ciastka owsiane, ciastka owsiane spożywcze, ciastka ryżowe 
[senbei], ciastka serowe, ciasto biszkoptowe, ciasto do robie-
nia naleśników, ciasto filo, ciasto kruche, ciasto na bazie jaj, 
ciasto migdałowe, ciasto na biszkopty, ciasto na brownie, cia-
sto na ciastka, ciasto na ciastka (kruche), ciasto na japońskie 
pierożki gyoza, ciasto naleśnikowe, ciasto o przedłużonej 
trwałości, ciasto ryżowe wypełnione dżemem z fasoli (mona-
ka), ciasto śliwkowe, ciasto w proszku, ciasto z przyprawiony-
mi owocami, cienkie ciasto bazowe do tart, cienkie płaty 
czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, crème cara-
mel [karmelowy deser], crème brûlées [przypalony krem], 
cukier, cukier biały, cukier do produkcji galaretek, cukier 
do produkcji dżemów, cukier do produkcji przetworów owo-
cowych, cukier gotowany, cukier granulowany, cukier inwer-
towany [sztuczny miód], cukier kandyzowany do celów spo-
żywczych, cukier karmelizowany, cukier krystaliczny [nie jako 
wyrób cukierniczy], cukier, miód, melasa, cukier owocowy, 
cukier palmowy, cukier płynny, cukier puder, cukier surowy, 
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, pro-
dukty pszczele, curry [przyprawa], curry sproszkowana [przy-
prawa], curry w proszku, cynamon, cynamon [przyprawa], 
cynamon sproszkowany [przyprawa], czekolada, czekolada 
bezmleczna, czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, 
czekolada mleczna, czekolada mleczna w tabliczkach, czeko-
lada na polewy lub posypki, czekolada nielecznicza, czekola-
da pitna, czekolada w proszku, czekolada z alkoholem, czeko-
lada z bąbelkami, czekolada z japońskim chrzanem, 
czekoladowe dodatki smakowe, czekoladowe napoje spo-
żywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, cze-
koladowe ozdoby do ciast, czipsy na bazie mąki, czerwona 
papryka w proszku [gochutgaru], czipsy na bazie zbóż, czip-
sy wonton, czosnek mielony, czosnek mielony [przyprawa], 
czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, czo-
snek w proszku, dania gotowe suche lub w płynie, zawierają-
ce głównie ryż, dania gotowe zawierające makaron, dania 
na bazie ryżu, dashi-tsuyu [japoński bulion rybny], desery 
czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z war-
stwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], destylaty dy-
mowe z drewna, służące do nadawania żywności smaku, 
dodatki smakowe do masła, dodatki smakowe do napojów, 
inne niż olejki eteryczne, dodatki smakowe do zup, dodatki 
smakowe do zup [inne niż oleje eteryczne], dodatki smako-
we i przyprawy, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych 
sosów, dodatki smakowe z mięsa, dodatki smakowe z ryb, 
drób w cieście, drobiny kajmakowe, dropsy owocowe [słody-
cze], drożdże, drożdze i zaczyny, drożdże instant, drożdże sto-
sowane jako składnik spożywczy, drożdżowe bułeczki, droż-
dże w proszku, duże miękkie bułki, dziki ryż [gotowy], ekstrakt 
słodu do celów spożywczych, ekstrakty czekoladowe, eks-
trakty czekoladowe do przygotowywania napojów, ekstrak-
ty kakaowe do spożycia przez ludzi, ekstrakty kawowe 
do użytku jako substytuty kawy, ekstrakty kawy słodowej, 
ekstrakty przypraw, ekstrakty stosowane jako dodatki sma-
kowe [inne niż olejki eteryczne], ekstrakty z cykorii do stoso-
wania jako substytuty kawy, ekstrakty z drożdży, ekstrakty 
z drożdży do spożycia przez ludzi, ekstrakty z kakao do stoso-
wania jako aromaty do artykułów spożywczych, ekstrakty 



16 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT43/2018

z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty 
z kawy, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do arty-
kułów żywnościowych, ekstrakty z kawy do stosowania jako 
aromaty do napojów, enzymy do ciast, esencja kawowa, 
esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, esencje 
do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne 
i olejki eteryczne, esencje do gotowania, esencje do użytku 
w gotowaniu [inne niż olejki eteryczne], esencje do użytku 
w przygotowaniu żywności [inne niż olejki eteryczne], esen-
cje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów 
eterycznych), esencje herbaciane, esencje kawowe, esencje 
spożywcze [inne niż olejki eteryczne], espresso, fermentowa-
na pasta z ostrej papryki [gochujang], fermentujący słód ry-
żowy [koji], filtry w postaci toreb papierowych wypełnione 
kawą, foremki z czekolady [do wypełniania], fruktoza do ce-
lów spożywczych, galareta gryczana (memilmuk), gimbap 
[koreańskie danie z ryżu], gałka muszkatołowa, glukoza 
do celów kulinarnych, glukoza w proszku do celów spożyw-
czych, glutaminian do celów spożywczych, gluten jako arty-
kuł spożywczy, gnocchi na bazie mąki, gorąca czekolada, 
gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowa solona żyw-
ność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, gotowane na pa-
rze ciastka w stylu japońskim (mushi-gashi), gotowane wyro-
by cukiernicze, gotowe babeczki vol-au-vent z ciasta 
francuskiego, gotowane ziarna pełnego zboża, gotowe cia-
sto na placki, gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu, 
gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [na ba-
zie czekolady], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe 
do spożycia puddingi, gotowe do spożycia solone przekąski 
z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, gotowe 
kakao i napoje na bazie kakao, gotowe napoje kawowe, go-
towe mieszanki do pieczenia, gotowe potrawy na bazie ma-
karonu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy za-
wierające [głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające 
[głównie] makaron, gotowe produkty spożywcze w postaci 
sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe spody 
do ciast, gotowe sosy, gotowy ryż, gotowy lunch w pudełku 
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, 
guma guar, gumy owocowe [inne niż do celów medycz-
nych], hamburgery gotowane i w bułkach, herbata, herbata 
bez teiny słodzona słodzikami, herbata bezteinowa, herbata 
chai, herbata chryzantemowa (gukhwacha), herbata cytruso-
wa z owocu yuzu, herbata czarna [herbata angielska], herba-
ta czarna, herbata darjeeling [indyjska czarna herbata z pro-
wincji darjeeling], herbata do zaparzania, herbata earl grey, 
herbata imbirowa, herbata jaśminowa, herbata jaśminowa, 
inna niż do celów leczniczych, herbata jaśminowa w toreb-
kach, inna niż do celów leczniczych, herbata lapsang so-
uchong, herbata lipowa, herbata mrożona, herbata mrożona 
(nie do celów medycznych), herbata owocowa [inna niż 
do celów medycznych], herbata paczkowana [inna niż do ce-
lów leczniczych], herbata rozpuszczalna, herbata rozpusz-
czalna [inna niż do celów leczniczych], herbata w torebkach, 
herbata z białego lotosu (baengnyeoncha), herbata z czer-
wonego żeń-szenia, herbata z kwiatu lipy, herbata z liści jęcz-
mienia, herbata z rozmarynu, herbata ze słonych sproszko-
wanych wodorostów (kombu-cha), herbata zielona, herbaty, 
herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczniczych], 
herbaty (nielecznicze) zawierające cytrynę, herbaty o smaku 
cytryny (nielecznicze), herbaty o smaku owocowym [inne niż 
lecznicze], herbaty owocowe, herbaty ziołowe, inne niż 
do celów leczniczych, herbaty ziołowe [napary], imbir kon-
serwowany, imbir marynowany [przyprawa], imbir [przypra-
wa], imbir [przyprawa w proszku], imitacja majonezu, japoń-
ska mąka arrarutowa (kudzu-ko, do żywności), japoński 
chrzan bardzo pikantny w proszku (wasabi w proszku), jęcz-
mień do użytku jako substytut kawy, jęczmień gnieciony, 

jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożyw-
cze], jogurt mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), kakao, 
kakao do sporządzania napojów, kakao [palone, w proszku, 
granulowane lub w napojach], kakao w proszku, kakaowe 
napoje, kandyzowane ciastka z prażonego ryżu, kandyzowa-
ny popcorn, kapary, kasza bulgur, kaszka z fasoli mung, kasz-
ka z mąki ryżowej, kawa, kawa aromatyzowana, kawa bezko-
feinowa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
kawa mielona, kawa, nienaturalna, kawa niepalona, kawa 
[palona, w proszku, granulowana lub w napojach], kawa roz-
puszczalna, kawa słodowa, kawa w formie mielonej, kawa 
w formie parzonej,kawa w postaci całych ziaren, kawałki 
ciast, keczup, keczup [sos], keczup [sos pomidorowy], ket-
chup, kleik ryżowo-dyniowy [hobak-juk], kleik spożywczy 
na bazie mleka, kleista mąka ryżowa, kleiste kuleczki ryżowe, 
kleiste ucierane ciasto ryżowe powlekane fasolą w proszku 
[injeolmi], klejące się ciasteczka ryżowe (chapsalttock), kolen-
dra mielona, kolendra, suszona, koncentrat mąki do żywno-
ści, koncentraty do chleba, koncentraty kawy, konserwanty 
do żywności dla zwierząt [sól], koncentraty warzywne stoso-
wane jako przyprawy, konserwowane ziarna pełnego zboża, 
koperty (z ciasta) na pierożki chińskie z nadzieniem pikant-
nym won ton, koreański sos sojowy [ganjang], koreańskie 
tradycyjne cukierki i ciastka [hankwa], koreańskie tradycyjne 
prasowane słodycze [dasik], kostki lodu, krem budyniowy 
w proszku, kremy bawarskie, krem jajeczny custard, kremy 
budyniowe custard [pieczone desery], kremy czekoladowe, 
krokiety po chińsku, króliczki z czekolady, krótko smażony 
makaron z warzywami [japchae], kruche ciasto, kuchenna 
(sól -), kryształki cukru do wyrobów cukierniczych, kukurydza 
mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona pokryta kar-
melem, kukurydza prażona [popcorn], kukurydza prażona 
w kuchence mikrofalowej, kukurydza przetworzona, kukury-
dza przetworzona do spożycia przez ludzi, kukurydza smażo-
na, kukurydziane smażone bułeczki [pieczywo], kurkuma, 
kurkuma do stosowania jako przyprawa, kurkuma do żywno-
ści, kurkuma w proszku do stosowania jako przyprawa, ku-
skus, laski wanilii, laski cynamonu, liście herbaty, lód, lód 
do chłodzenia, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną 
czerwoną fasolą, lód w blokach, lód [zamarznięta woda], lo-
dowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lody bez 
mleka, lody mleczne, lody mleczne [lody], lody na bazie jo-
gurtu [lody jako główny składnik], lody o smaku czekolado-
wym, lody na patyku, lody owocowe, lody owocowe w po-
staci batonów, lody spożywcze, lody spożywcze i lód, lody 
truflowe, lody typu sandwich, lody w proszku, lody wielo-
smakowe, lody włoskie, lody wodne o smaku owocowym 
w postaci lizaków, lody wodne [sorbety], lody z owocami, 
lody zawierające czekoladę, lomper [podpłomyk na bazie 
ziemniaków], lukier, lukier do ciast, lukier do polewania ciast, 
lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukier na ciasto, lukrecja 
[cukiernictwo], lukry, maca, mączka skrobiowa kukurydziana, 
majonez, majonez wegański, majonez z piklami, mak 
do użytku jako przyprawa, mąka do pieczenia, mąka do rzad-
kiego ciasta chińskiego, mąka do sporządzania knedli z kle-
istego ryżu, mąka gorczycowa, mąka gotowa do pieczenia, 
mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, 
mąka jęczmienna [do celów spożywczych], mąka kokosowa 
przeznaczona do spożycia przez ludzi, mąka kukurydziana, 
mąka kukurydziana do celów spożywczych, mąka mieszana 
do żywności, mąka na ciasto, mąka na pączki, mąka na pizzę, 
mąka orzechowa, mąka owsiana, mąka owsiana spożywcza, 
mąka pozbawiona białka do użytku w produkcji piwa, mąka 
pszenna, mąka pszenna do żywności, mąka razowa nieprze-
siana, mąka ryżowa, mąka roślinna, mąka sojowa używana 
do żywności, mąka spożywcza, mąka spożywcza z nasion 
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oleistych, mąka z fasoli mung, mąka truflowa, mąka z łzawni-
cy ogrodowej do celów spożywczych, mąka z łzawnicy 
ogrodowej, mąka z prosa, mąka z roślin strączkowych do ce-
lów spożywczych, mąka z tapioki, mąka zbożowe, mąka 
ze skrobi pszennej, mąka ze skrobi ryżowej, mąka ziemnia-
czana, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mąka 
żytnia, makaron azjatycki, makaron błyskawiczny, makaron 
chiński, makaron chiński chow mein, makaron chiński [niego-
towany], makaron [ciasto], makaron skrobiowy, makaron ry-
żowy, makaron rurki, makaron pełnoziarnisty, makaron no-
odle, makaron nitki, makaron nitki skrobiowy, makaron 
muszelki, makaron krewetkowy, makaron jajeczny, makaron 
instant do gotowania, makaron gryczany, makaron gotowy, 
makaron soba instant, makaron soba [japoński makaron 
z gryki, niegotowany], makaron sojowy (harusame, nieugo-
towany), makaron spożywczy, makaron suszony, makaron 
udon instant, makaron udon [niegotowany], makaron z se-
rem, makaroniki [wyroby cukiernicze], makaronowe konser-
wy, makarony, makarony do zup, makarony głęboko mrożo-
ne, makarony mączne spożywcze, makarony razowe, 
makarony somen [bardzo cienkie makarony zrobione z mąki 
pszennej, niegotowane], makarony w postaci płatów, maka-
rony z truflami, makarony zawierające jaja, makarony zawie-
rające nadzienia, małe grube naleśniki (pikelet), maltodek-
stryny do zastosowania odżywczego [inne niż do celów 
medycznych], marcepan marynaty, marynata z przyprawa-
mi, marynaty zawierające przyprawy, marynaty zawierające 
zioła, mate [herbata], miękkie bułeczki, miękkie precle, mielo-
ne ziarna kawy, mięsne sosy, miękkie zwijane ciastka z ubite-
go ryżu [gyuhi], mięso w cieście [gotowe], mięso z warzywa-
mi w cieście [pot pie], mięso zapiekane w cieście, mieszanina 
esencji i ekstraktów z kawy, mieszanka do ciasta, mieszanka 
na ciasto do tempury, mieszanki błyskawiczne do naleśni-
ków, mieszanka przypraw do sosu mięsnego [sloppy joe], 
mieszanki ciasta, mieszanki curry, mieszanki ciasta do okono-
miyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mieszanki 
do chleba, mieszanki do chleba razowego, mieszanki 
do ciast, mieszanki do lodów, mieszanki do kremu budynio-
wego, mieszanki do lukrowania, mieszanki do nadzienia [ar-
tykuły spożywcze], mieszanki do naleśników, mieszanki 
do oranżady w proszku, mieszanki do pieczenia bułek, mie-
szanki do przygotowywania pączków, mieszanki do przyrzą-
dzania produktów lodowych, mieszanki do przygotowywa-
nia ciasteczek czekoladowych typu brownie, mieszanki 
do przyrządzania puddingów, mieszanki do przyrządzania 
chleba, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów 
cukierniczych, mieszanki do przyrządzania mrożonej herba-
ty w proszku, mieszanki do przyrządzania lodowych wyro-
bów, mieszanki do robienia pieczywa, mieszanki do rożków 
lodowych, mieszanki do sporządzania lodów, mieszanki 
do sporządzania lodów wodnych, mieszanki do sporządza-
nia sosów, mieszanki do sporządzania ciast, mieszanki 
do wypieku muffinek, mieszanki gotowe do pieczenia, mie-
szanki herbat, mieszanki herbat w proszku, mieszanki kaka-
owe, mieszanki kawowe, mieszanki kawy i cykorii, mieszanki 
kawy i słodu, mieszanki kawy słodowej i kawy, mieszanki 
kawy słodowej i kakao, mieszanki mączne do użytku w pie-
czeniu, mieszanki mąki, mieszanki na chleb słodowy, mie-
szanki na ciastka, mieszanki na lukier, mieszanki na nadzienie 
na bazie chleba, mieszanki na sorbety [lody], mieszanki przy-
praw, mieszanki przypraw do curry, mieszanki przypraw 
do gulaszu, mieszanki przypraw do nacierania, mieszanki 
przypraw suszonych do gulaszu, mieszanki ryżu, mieszanki 
wyciągów z kawy słodowej i kawy, mięta pieprzowa do wy-
robów cukierniczych, mięta do wyrobów cukierniczych, 
miód [do celów spożywczych], miód biologiczny do spoży-
cia przez ludzi, miód, miód naturalny, miód truflowy, miód 

ziołowy, miodowe cukierki (nie do celów medycznych), 
mleczko pszczele, mlewo, modyfikowana skrobia kukury-
dziana, modyfikowana skrobia zżelatynizowana do żywności 
[niemedyczna], mrożona kawa, mrożone ciasta jogurtowe, 
mrożone ciasto (masa do pieczenia), mrożone ciasto na bisz-
kopty z prato, mrożone ciasto na brownie, mrożone ciasto 
na ciastka, mrożone kremy budyniowe, mrożone mleczne 
desery w formie batonów, mrożone mleczne wyroby cukier-
nicze, mrożone napoje [frappe], mrożone płaty ciasta, mro-
żone posiłki składające się głównie z makaronu, mrożone 
posiłki składające się głównie z ryżu, mrożone produkty z cia-
sta nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta na-
dziewane mięsem, mrożone torty jogurtowe, mrożone wy-
roby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby 
cukiernicze na patyku, mrożone wyroby piekarnicze, mrożo-
ny gotowy do spożycia ryż z przyprawami, mrożony ryż go-
towy do spożycia, musy, musy czekoladowe, musy desero-
we, musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), muszelki 
z ciasta, musztarda, musztarda do żywności, musztarda 
w proszku spożywcza, nadzienia czekoladowe do wyrobów 
piekarniczych, nadzienia na bazie czekolady do placków 
i ciast, nadzienia na bazie czekolady, nadzienia na bazie kawy, 
nadzienie do słodyczy, nadzienie na bazie kremu budynio-
wego do tortów i ciast, nadziewane kanapki, nadziewana 
czekolada, nadziewany chleb, nadziewany makaron, naleśnik 
z zieloną cebulą [pajeon], naleśniki, naleśniki [cienkie], napa-
ry, inne niż do celów leczniczych, napary nie dla celów me-
dycznych, napary ziołowe, napoje czekoladowe, napoje cze-
koladowe z mlekiem, napoje gazowane [na bazie kawy, 
kakao lub czekolady], napoje kakaowe z mlekiem, napoje 
kawowe, napoje kawowe z mlekiem, napoje mrożone na ba-
zie czekolady, napoje mrożone na bazie kawy, napoje mrożo-
ne na bazie kakao, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, 
napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smako-
wymi, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje 
na bazie kawy zawierające mleko, napoje na bazie kawy za-
wierające lody (affogato), napoje na bazie rumianku, napoje 
na bazie substytutów kawy, napoje o smaku czekoladowym, 
napoje składające się głównie z czekolady, napoje składające 
się głównie z kawy, napoje składające się głównie z kakao, 
napoje sporządzane z kawy, napoje sporządzone z czekola-
dy, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z ka-
kao, napoje w proszku zawierające kakao, napoje z lodów, 
napoje zawierające czekoladę, napoje zawierające kakao, 
nasiona kminku do użytku jako przyprawa, naturalne aroma-
ty dodawane do lodów (inne niż esencje eteryczne lub olejki 
eteryczne), naturalne słodziki niskokaloryczne, naturalne 
środki wiążące do lodów, naturalne substancje słodzące, na-
turalny miód dojrzały, naturalny ryż [przetworzony] spożyw-
czy, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające 
czekoladę, nielecznicze napoje herbaciane, nielecznicze na-
poje na bazie herbaty, nielecznicze wyroby cukiernicze, nie-
lecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecz-
nicze wyroby cukiernicze zawierające mleko, nielecznicze 
wyroby cukiernicze z mąki, nielecznicze wyroby cukiernicze 
w kształcie jajek, niemieckie ravioli [maultaschen], niesfer-
mentowany chleb, nieupieczone ciasto bez nadzienia, nitki 
[makaron], ocet, ocet aromatyzowany, ocet gorczycowy, 
ocet owocowy, ocet piwny, ocet winny, octy, okonomiyaki 
[japońskie wytrawne naleśniki], olej chili do użytku jako przy-
prawa, oleje kawowe, onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czeko-
ladzie, orzechy w polewie czekoladowej, orzechy w polewie 
[wyroby cukiernicze], osłonki chlebowe nadziewane owoca-
mi, ostra pasta chili, ostra sproszkowana papryka [przypra-
wa], ostry sos chili, sriracha, owies do spożycia przez ludzi, 
owies łuskany, owies mielony ostrzami stalowymi, owies 
przetworzony, owoce pod kruszonką, owoce w polewie cze-
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koladowej, owocowe aromaty, inne niż esencje, owocowe 
lody, owsiane (płatki -), owsianka, owsianka błyskawiczna, 
ozdoby choinkowe [jadalne], pad thai [makaron smażony 
po tajsku], palone ziarna kawy, panierki z przyprawami 
do mięs, ryb, drobiu, papka ryżowa do celów kulinarnych, pa-
pryka chilli sproszkowana, papryka [przyprawy], pasta chili 
używana jako przyprawa, pasta fasolowa, pasta curry, pasta 
sezamowa, pasta sojowa do użytku jako przyprawa [doen-
jang], pasta wasabi, pasta z fasoli miso, pasta z fasoli z przy-
prawami, pasta z papryki chili będąca przyprawą, pasta z soi 
[przyprawy], pasty curry, pasty czekoladowe, pasty czekola-
dowe do chleba, pasty czekoladowe do smarowania zawie-
rające orzechy, pasty do smarowania na bazie majonezu, 
pasty spożywcze z curry, pasty na bazie czekolady, pasty 
warzywne [sosy], pastyła [wyroby cukiernicze], pastylki cu-
kiernicze do pieczenia, pastylki [inne niż do celów medycz-
nych], pesto [sos], pianki, pianki cukrowe [wyroby cukierni-
cze], pieprz, pieprz mielony, pieprz syczuański jako 
przyprawa, pieprz [przyprawa], pieprz syczuański w proszku, 
pieprz w proszku [przyprawa], pieprz ziarnisty, pieprzowy 
ocet, pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym (won ton), 
pierożki na bazie mąki, pierożki rybne, pierożki ryżowe przy-
brane dżemem ze słodkiej fasoli (ankoro), pierożki z krewet-
kami, pierożki w stylu koreańskim [mandu], pikantne herbat-
niki, pikantne sosy używane jako przyprawy, placki, placek 
ryżowy w kształcie półksiężyca [songpyeon], placki [ciasta] 
z nadzieniem owocowym, placki bez mięsa, placki z fasoli 
mung [bindaetteok], placki z kimchi [kimchijeon], placki z na-
dzieniem z warzyw, płatki z naturalnego ryżu, płatki zbożo-
we, płatki zbożowe gotowe do spożycia, polewy cukiernicze, 
polewa w postaci syropu, polewy do lodów, polewy o sma-
ku czekoladowym, polewy piankowe, porcje rozwałkowane-
go ciasta na pierogi, posiłki składające się głównie z makaro-
nów, posypka czekoladowa, posypka [koraliki kolorowego 
cukru], potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy goto-
we zawierające makaron, potrawy liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest ryż, potrawy na bazie 
mąki, potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy z maka-
ronu, pralinki, prażona herbata jęczmienna (mugi-cha), pra-
żone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, 
preparaty aromatyczne do ciast, preparaty aromatyczne 
do wypieków, preparaty aromatyczne do lodów, preparaty 
do ciast, preparaty do produkcji słodyczy, preparaty do przy-
gotowywania sosów do pieczeni, preparaty do sporządzania 
napojów czekoladowych, preparaty do sporządzania napo-
jów [na bazie herbaty], preparaty do sporządzania sosów, 
preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], 
preparaty do sporządzania napojów o smaku czekolado-
wym, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych 
o smaku toffi, preparaty do sporządzania wafli, preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty 
do sporządzania tortów, preparaty do sporządzania napo-
jów czekoladowych o smaku bananowym, preparaty do spo-
rządzania napojów czekoladowych o smaku pomarańczo-
wym, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych 
o smaku orzechowym, preparaty do sporządzania napojów 
czekoladowych o smaku mięty, preparaty do sporządzania 
napojów [na bazie kawy], preparaty do sporządzania napo-
jów czekoladowych o smaku kawy mokka, preparaty do wy-
robu produktów piekarniczych, preparaty do zmiękczania 
mięsa do użytku domowego, preparaty do zmiękczania mię-
sa, do celów gospodarstwa domowego, preparaty kakaowe 
do sporządzania napojów, preparaty mączne do żywności, 
preparaty musztardowe do żywności, preparaty na bazie ka-
kao, preparaty przyprawowe, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, preparaty używane jako środki wspomagające rośnię-

cie produktów spożywczych, preparaty w proszku zawierają-
ce kakao do sporządzania napojów, preparaty węglowoda-
nowe do żywności, preparaty z cykorii do stosowania jako 
substytuty kawy, preparaty z glukozy do celów spożyw-
czych, preparaty z kakao, preparaty z otrębów do spożycia 
przez ludzi, preparaty zbożowe, preparaty zbożowe pokryte 
cukrem i miodem, preparaty zbożowe składające się z otrę-
bów z owsa, preparaty ziołowe do sporządzania napojów, 
preparaty zbożowe zawierające otręby z owsa, preparaty 
zbożowe składające się z otrębów, preparowane (przygoto-
wane wcześniej) mieszanki do pieczenia, produkty cukierni-
cze uformowane z czekolady, produkty lodowe na bazie soi, 
produkty na bazie czekolady, produkty skrobiowe do celów 
spożywczych, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty 
spożywcze wytwarzane ze słodzików do przyrządzania de-
serów, produkty spożywcze z cukru do przyrządzania dese-
rów, produkty spożywcze z cukru do słodzenia deserów, 
produkty spożywcze z kukurydzy, produkty spożywcze 
z owsa, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone 
do spożycia przez ludzi, produkty żywnościowe z ciasta, pro-
dukty żywnościowe z ryżu, proszki do sporządzania lodów, 
proszek z perilli do celów spożywczych, proszki do przygoto-
wania lodów, proszek gorczycowy [przyprawa], proszki 
do wyrobu ciast, przeciery warzywne [sosy], przekąski na ba-
zie kukurydzy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie 
ryżu, przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, przeką-
ski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski składające 
się z produktów zbożowych, przekąski składające się głównie 
z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie 
z makaronu przekąski składające się głównie z ryżu przekąski 
składające się głównie ze zboża, przekąski słone na bazie 
mąki, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, prze-
kąski w postaci ciast owocowych, przekąski wykonane z ku-
kurydzy, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski 
wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki zbo-
żowej, przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski wyko-
nane z mąki razowej, przekąski wykonane z pszenicy, przeką-
ski wykonane z ryżu, przekąski z kukurydzy, przekąski 
z kukurydzy w formie kół, przekąski z kukurydzy w formie 
ciasta francuskiego, przekąski z produktów zbożowych, prze-
kąski z pieczywa chrupkiego, przetwory spożywcze na bazie 
ziaren, przetwory spożywcze na bazie słodu, przetworzona 
kasza manna, przetworzona komosa ryżowa, przetworzona 
kukurydza do prażenia, przetworzona kukurydza prażona, 
przetworzona miłka abisyńska, przetworzone nasiona 
do użytku jako przyprawa, przetworzone szalotki do stoso-
wania jako przyprawa, przetworzone ziarna, przetworzone 
ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, prze-
tworzony chrzan japoński (wasabi), przygotowany chrzan 
[przyprawa], przyprawa chili, przyprawa curry, przyprawa 
do gotowania krabów, przyprawa na bazie suszonych fig, 
przyprawa w postaci sproszkowanego pieprzu japońskiego 
(sansho w proszku), przyprawione mieszanki panierkowe 
do smażenia w głębokim tłuszczu, przyprawiony sos sojowy 
[chiyou], przyprawy, przyprawy do kukurydzy prażonej, przy-
prawy do pieczenia, przyprawy do makaronu na bazie wa-
rzyw, przyprawy do żywności, przyprawy jadalne, przypra-
wy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
przyprawy spożywcze, przyprawy spożywcze składające się 
głównie z ketchupu i salsy, przyprawy suche, przyprawy 
w proszku, przysmak turecki (rachatłukum), pszenica gniecio-
na, pszenica przetworzona, pszenica roztarta, pszenica sło-
dowana, ptifurki [ciasteczka], pudding ryżowy, pudding 
z chleba, pudding z kaszy manny, puddingi, puddingi bożo-
narodzeniowe [tradycyjna angielska potrawa], purée czosn-
kowe, purée z imbiru, quiche, puszkowana żywność zawiera-
jąca makaron, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), 
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rogaliki, roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki ete-
ryczne], rośliny strączkowe (mączka z -), ryż, ryż aromatyzo-
wany, ryż błyskawiczny, ryż gotowany na parze, ryż kleisty, 
ryż kleisty zawijany w liście bambusa [zongzi], ryż łuskany, ryż 
mielony spożywczy, ryż na mleku, ryż pełnoziarnisty, ryż pra-
żony, ryż smażony po chińsku, ryż z warzywami i wołowiną 
[bibimbap], ryż, tapioka, ryżowe pierożki, ryżowe vermicelli, 
sago, sajgonki, sałatka ryżowa, sałatka z makaronem, sałatka 
z makaronu typu rurki, sambal, sambaloelek (sos z czerwonej 
mielonej papryki), samosy, senebei [ciastka ryżowe], senbei 
[ciastka ryżowe], sernik, serniki shao mai [chińskie pierożki], 
siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lnia-
ne do użytku kulinarnego [przyprawa], składniki na bazie ka-
kao do produktów cukierniczych, skrobia do celów spożyw-
czych, skrobia kukurydziana do celów spożywczych, skrobia 
modyfikowana do żywności [nielecznicza], skrobia naturalna 
do żywności, skrobia sago [do celów spożywczych], skrobia 
ze słodkich ziemniaków do celów spożywczych, skrobia 
ziemniaczana do celów spożywczych, słód do celów spo-
żywczych, słód (herbatniki -), słodka papryka stosowana jako 
przyprawa, słodkie babeczki panettone, słodki ryż z orzecha-
mi i owocami głożyny [yaksik], słodkie bułeczki, słodkie bu-
łeczki typu muf fin, słodkie bułki, słodkie ciastka z prasowa-
nego ryżu (mochi-gashi), słodkie dekoracje do ciast, słodkie 
herbatniki do spożycia przez ludzi, słodkie kluski japońskie 
[dango], słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie pikle 
[przyprawa], słodycze bez cukru, słodkie wyroby cukiernicze 
(nie dla celów medycznych), słodkie sosy do deserów na ba-
zie mleka i żółtek (custard), słodkie polewy i nadzienia, słody-
cze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, sło-
dycze do żucia z płynnym nadzieniem owocowym 
(nielecznicze), słodycze gotowane, słodycze lodowe, słody-
cze lodowe w postaci lizaków, słodycze miętowe [inne niż 
do celów leczniczych], słodycze na bazie mąki ziemniacza-
nej, słodycze na bazie mięty [nielecznicze], słodycze nielecz-
nicze, słodycze (nielecznicze -) na bazie miodu, słodycze 
o smaku owocowym, słodziki naturalne, słodycze zawierają-
ce owoce, słodycze z żeńszeniem, słodziki naturalne w po-
staci koncentratów owocowych, słodycze z gotowanego 
cukru, słodziki naturalne w postaci granulowanej, słodziki 
składające się z koncentratów owocowych, słone aromaty 
spożywcze do żywności [inne niż olejki eteryczne], smakowe 
wyroby cukiernicze na bazie cukru, smażone ciasteczka, 
smażone ciastka ryżowe [topokki], smażone kluski, smażony 
ryż, śniadaniowe płatki ryżowe soba [japoński makaron 
z gryki], soda do pieczenia, soda oczyszczona [wodorowę-
glan sodu do pieczenia], sojowa (mąka -), sok z czosnku, sól, 
sól do konserwowania ryb, sól do konserwowania żywności, 
sól do peklowania żywności, sól do prażonej kukurydzy, sól 
kuchenna, sól kuchenna do gotowania, sól kuchenna zmie-
szana z nasionami sezamu, sól morska do gotowania, sól 
morska do konserwowania żywności, sól spożywcza, sól sto-
łowa, sól truflowa, sól z przyprawami, sól z przyprawami 
do gotowania, sól z szafranem do przyprawiania jedzenia, 
solanka do gotowania, solanka do marynat, sorbety, sorbety 
[lody], sorbety [lody wodne], sorbety [wodne lody], sos bar-
becue, sos brązowy, sos chili, sos chrzanowy, sos czekolado-
wy, sos [jadalny], sos picante [ostry sos pomidorowy], sos 
pieprzowy, sos pikantny, sos przyprawowy na bazie ogór-
ków, sos sambal (sos z czerwonej mielonej papryki), sos satay, 
sos słodko – kwaśny, sos sojowy sos suszony w proszku, sos 
teriyaki, sos w proszku, sos z krewetek, sos z ostryg, sosy, sosy 
chrzanowe, sosy curry, sosy do gotowania, sosy do kurczaka, 
sosy do makaronów, sosy do mięsa z grilla, sosy do mrożo-
nych ryb, sosy do ryżu, sosy do sałatek, sosy do sałatek do ce-
lów spożywczych, sosy grzybowe, sosy do sałatek zawierają-
ce śmietanę, sosy na bazie majonezu, sosy na bazie 

pomidorów, sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, 
sosy pikantne, sosy [przyprawy], sosy pomidorowe, sosy ryb-
ne, sosy sałatkowe, sosy sałatkowe do żywności [sosy], sosy 
sałatkowe [dressingi], sosy salsa, sosy smakowe typu hon-mi-
rin, sosy w proszku, sosy w puszkach, sosy zagęszczone, sosy 
zawierające orzechy, sosy ziołowe, spożywcze (lody -), 
sproszkowane sosy w postaci granulowanej, sproszkowane 
ziarno zbóż, środki do przetwarzania mąki na bazie zbóż, 
środki do zakwaszania żywności, środki wiążące do lodów 
spożywczych, środki zagęszczające do gotowania żywności, 
substancje dające zapach jako dodatek do jedzenia [inne niż 
oleje eteryczne], substancje do wiązania lodów, substytut 
kawy na bazie cykorii, substytuty kawy i herbaty, substytuty 
kawy [na bazie zbóż lub cykorii], substytuty kawy na bazie 
warzyw, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty ro-
ślinne zastępujące kawę], substytuty lodów, substytuty lo-
dów na bazie soi, substytuty miodu, suche i świeże makaro-
ny, kluski i pierogi, suche i płynne potrawy gotowe 
do jedzenia, głównie składające się z makaronów, sushi, su-
szona mięta, suszone kawałki glutenu pszennego (fu, niego-
towane), suszone nasiona kolendry do użytku jako przypra-
wa, suszone nasiona kuminu, suszone papryczki chili 
[przyprawa], suszone, słodzone ciastka z mąki ryżowej (raku-
gan), suszone ziarna pełnego zboża, suszony gluten psze-
niczny, suszony gotowany ryż, suszony makaron, świeży ma-
karon, syntetyczne środki zagęszczające do żywności, syrop 
czekoladowy, syrop klonowy, syrop kukurydziany, syrop ku-
kurydziany do celów kulinarnych, syrop skrobiowy [do celów 
spożywczych], syrop skrobiowy do celów kulinarnych, syrop 
skrobiowy w proszku [do żywności], syrop smakowy, syrop 
spożywczy, syrop stołowy, syrop z agawy do stosowania jako 
słodzik naturalny, syrop z melasy do celów kulinarnych, syrop 
z agawy [słodzik naturalny], syropy glukozowe spożywcze, 
syropy i melasa, syropy smakowe, szafran, szafran [przypra-
wa], szafran używany jako przyprawa, szarlotka, szczypiorek, 
konserwowany, szczypiorek suszony, tapioka, tapioka (mąka 
-) do celów spożywczych, tarty, tarty jajeczne, tarty (słodkie 
lub słone), tarty solone, tarty z jabłkami, tarty z kremem ja-
jecznym custard, tarty z melasą, tarty (z owocami), tarty z po-
lewą, toffi o strukturze plastra miodu, torebki herbaty 
do przyrządzania herbaty nieleczniczej, tort lodowy, tortille, 
torty truskawkowe, tosty, tostowe opiekane kanapki z serem, 
tosty francuskie, tosty z chleba, tradycyjne koreańskie ciasto 
ryżowe [injeolmi], trufle czekoladowe, ugotowany ryż, wa-
rzywa w cieście, wasabi w proszku [japoński chrzan], wata 
cukrowa, woda morska do gotowania, wodorosty [przypra-
wa], wodorowęglan sodu do celów spożywczych (soda 
oczyszczona), wontons (rodzaj chińskich pierożków), wstęp-
nie ugotowane ziarna pełnego zboża, wyciągi kawowe 
do stosowania jako substytuty kawy, wyciągi słodowe stoso-
wane jako aromaty, wyciągi z herbaty, wyciągi z herbaty (nie-
lecznicze), wyciskane produkty spożywcze z kukurydzy, wy-
ciskane produkty spożywcze z pszenicy, wyroby cukiernicze, 
wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby ciastkarskie z ma-
kiem, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby 
cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, wyroby cukierni-
cze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze 
lukrowane (nie dla celów medycznych), wyroby cukiernicze 
mrożone, wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, wyroby 
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cu-
kiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze o niskiej 
zawartości węglowodanów, wyroby cukiernicze o smaku 
czekoladowym, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukier-
nicze w polewie cukrowej, wyroby cukiernicze w polewie 
czekoladowej, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cu-
kiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, 
wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, wyro-
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by cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby 
cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby 
cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze zawierają-
ce galaretkę, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby 
lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze składające 
się z warzyw i mięsa, wyroby piekarnicze składające się z wa-
rzyw i drobiu, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, wy-
roby piekarnicze zawierające owoce, wyroby piekarnicze za-
wierające kremy i owoce, wyroby piekarnicze zawierające 
kremy, wyroby z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożo-
we, wzbogacana kasza manna [mąka spożywcza], wzboga-
cony ryż, wzbogacony ryż [niegotowany], wzmacniacze 
smaku do żywności [inne niż olejki eteryczne], yerba mate, 
yorkshire puddingi (pieczone puddingi z ciasta naleśnikowe-
go), yuja-cha [koreańska herbata miodowo-cytrusowa], za-
gęszczacze do użytku w gotowaniu, zagęszczacze naturalne 
do gotowania żywności, zagęszczacze warzywne, zapako-
wane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, 
ale również z mięsa, ryb lub warzyw, zapiekanki w cieście 
z dziczyzny i drobiu, zawijana kanapka typu wrap, zawijane 
kanapki typu wrap (pieczywo), zawijane suszone wodorosty 
[gimbap], zboża, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, 
zboża przetworzone, zboża przetworzone do spożycia przez 
ludzi, zboża stosowane do produkcji makaronów, zbożowe 
artykuły śniadaniowe, zbożowe (płatki -), zefir [wyroby cu-
kiernicze], żelki [wyroby cukiernicze], ziarna kawy, ziarna 
kawy powlekane cukrem, ziarna przetworzone, skrobia i wy-
roby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, ziarna 
sezamu [przyprawy], ziele angielskie, ziemniaki (mąka -) 
do celów spożywczych, zioła do celów spożywczych, zioła 
konserwowane [przyprawy], zioła przetworzone, zioła suszo-
ne, ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, ziołowo-
-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], zupa 
z czerwonej fasoli (patjuk), żywność na bazie kakao, żywność 
wytwarzana z opiekanych ziaren zbożowych, żywność 
na bazie owsa do spożycia przez ludzi, 32 woda kokosowa 
jako napój, 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, 
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, kate-
ring obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering 
obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), oferowanie żyw-
ności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla 
gości, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, organi-
zacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć wesel-
nych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygoto-
wanie dań kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia, 
restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wy-
nos, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restaura-
cjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów 
alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, 
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na targi i wystawy, świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
na zjazdy, udostępnianie opinii na temat restauracji, udo-
stępnianie sal konferencyjnych, udzielanie informacji doty-
czących restauracji, udzielanie informacji związanych z przy-
gotowywaniem żywności i napojów, usługi barów 
i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów piwnych, 
usługi barów z sokami, usługi barowe, usługi bufetów w za-
kresie barów koktajlowych, usługi degustacji win (dostarcza-

nie napojów), usługi doradców w zakresie win, usługi dorad-
cze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie 
kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze 
w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze w zakresie 
sprzętu i obiektów hotelowych, usługi doradcze w zakresie 
przygotowania żywności, usługi dostawy kawy do biur [do-
stawa napojów], usługi kawiarni, usługi koktajlbarów, usługi 
ogródków piwnych, usługi restauracji japońskich, usługi re-
stauracji serwujących tempurę, usługi restauracji specjalizu-
jących się w makaronach udon i soba, usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji, w których 
mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi restaura-
cji z daniami ramen, usługi restauracyjne, usługi w zakresie 
bankietów, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi 
w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, usługi w zakresie kwater wczasowych, usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi 
w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie re-
stauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, winiarnie, zapew-
nianie żywności i napojów w restauracjach.

(210) 485793 (220) 2018 05 10
(731) KRISAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) TASAKY

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i pro-
dukty z jaj, oleje i tłuszcze, oleje i tłuszcze jadalne, przetwo-
rzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona 
roślin strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki, zupy 
i wywary, ekstrakty mięsne, agar-agar do celów kulinarnych, 
ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], algi do żywno-
ści dla ludzi, alginiany do celów kulinarnych, aloes spożyw-
czy, anchois, atrament z kałamarnicy, bakłażany przetworzo-
ne, bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita 
śmietana, bita śmietana do dekoracji na bazie produktów 
mlecznych, błyskawiczne zupy miso, bób, boczek wieprzo-
wy z grilla [samgyeopsal], borówki, przetworzone, brokuły, 
bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), bulion (preparaty 
do produkcji -), bulion wołowy, bulion z cielęciny, buliony, 
buliony [gotowe], buliony mięsne, burgery mięsne, burgery 
sojowe, burgery warzywne, burgery z tofu, cebula konser-
wowana, cebulki koktajlowe, cebulki marynowane, chili con 
carne (chili z mięsem), chili con queso, chipsy bananowe, 
chipsy jabłkowe, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy 
warzywne, chipsy z batatów fioletowych, chipsy z jarmużu, 
chipsy ziemniaczane, chorizo [kiełbasa hiszpańska], ciasto 
z krabem, cytryny, przetworzone, czarne porzeczki, prze-
tworzone, czereśnie, przetworzone, czerwona słodka papry-
ka, przetworzona, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, czipsy 
z manioku, czosnek [konserwowany], czosnek (konserwowy 
-), daktyle, przetworzone, danie gotowe, składające się 
głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie [cheonggu-
kjang-jjigae], danie gotowe, w skład którego wchodzi 
przede wszystkim krótko smażona na dużym ogniu wołowi-
na i fermentowany sos sojowy [sogalbi], danie gotowe, 
w skład którego wchodzi przede wszystkim pasta sojowa 
i tofu [doenjang-jjigae], danie gotowe, w skład którego 
wchodzą przede wszystkim fermentowane warzywa, wie-
przowina i tofu [kimchi-jjigae], danie gotowe, w skład które-
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go wchodzi przede wszystkim krótko smażone na dużym 
ogniu mięso z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych 
papryczek [dak-galbi], dekesery jogurtowe, desery mleczne, 
desery na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, dese-
ry wykonane z produktów mlecznych, dip fasolowy, dipy, 
dipy na bazie produktów mlecznych, dipy serowe, dorady 
[czerwone lucjany, nieżywe], dorsze [nieżywe], drób, drób 
gotowany, drób, nieżywy, dżem imbirowy, dżem z żurawiny, 
dżemy, dżemy truskawkowe, dziczyzna, ekstra oliwa z oli-
wek z pierwszego tłoczenia, ekstrakty alg do celów spożyw-
czych, ekstrakty do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mię-
sne, ekstrakty o smaku pieczeni wołowej, ekstrakty z owo-
ców morza, ekstrakty z pomidorów, ekstrakty z ryb, ekstrak-
ty z warzyw do konsumpcji, falafel, fasola, fasola z chili, fasol-
ka konserwowa, fermentowane tofu, filety anchois, filety 
rybne, filety z piersi kurczaka, foie gras [pasztet sztrasburski], 
głęboko mrożony drób, głęboko mrożony kurczak, gotowa-
ne orzechy, gotowane owoce, gotowane owoce morza, go-
towane ryby, gotowane trufle, gotowane ziemniaki, gotowe 
dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania warzyw-
ne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się głów-
nie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu 
(oden), gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie 
lub głównie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składają-
ce się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki goto-
wane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, goto-
we posiłki składające się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki 
składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki 
składające się głównie z ryb, gotowe posiłki składające się 
głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki z drobiu [drób 
jako główny składnik], gotowe posiłki z mięsa [mięso jako 
główny składnik], gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, 
gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe po-
siłki zawierające [głównie] boczek, gotowe produkty z wa-
rzyw, groszek, przetworzony, groszek konserwowy, groch 
żółty dzielony, grzyby gotowe do spożycia, grzyby konser-
wowane, guacamole, guacamole [pasta z awokado], gulasz 
błyskawiczny, gulasz wołowy, gulasze, hamburgery, homary, 
nieżywe, hummus, hummus [pasta z ciecierzycy], ikra jesio-
tra, ikra jeżowca sfermentowana w soli, ikra rybia do celów 
spożywczych, ikra rybia przetworzona, ikra z łososia mor-
skiego do celów spożywczych, ikra z pstrąga morskiego 
do celów spożywczych, imbir kandyzowany, indyk, jadalne 
kwiaty, przetworzone, jadalne nasiona słonecznika, jadalne 
owady, nieżywe, jadalne suszone kwiaty, jadalny olej rzepa-
kowy, jądra orzechów włoskich, jagnięcina, przetworzona, 
jaja, jaja marynowane, jaja mrożone, jaja po szkocku, jaja 
przepiórcze, jaja w proszku, jaja w stanie płynnym, jajka so-
lone, jogurt, jogurt sojowy, jogurt z mleka koziego, jogurty, 
jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jo-
gurty o smaku owocowym, jogurty pitne, kałamarnica 
[przetworzona], kandyzowane owoce, kandyzowane prze-
kąski owocowe, kapusta, przetworzona, karczochy konser-
wowe, kasztany jadalne smażone z cukrem, kawałki kurcza-
ka, kawałki kurczaka do kanapek, kawior, kefir [napój mlecz-
ny], kiełbasa pepperoni, kimchi z pokrojonej w kostkę rzod-
kwi [kkakdugi], kimchi z ogórka [oi-sobagi], kokos przetwo-
rzony, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, 
kotlety rybne, kostki do zup, kotlety sojowe, kotlety wieprzo-
we, kotlety z tofu, krab, krab marynowany w sosie sojowym 
[ganjang-gejang], kraby [nieżywe], krążki z cebuli, krem cy-
trynowy, krem na bazie masła, krewetki [nieżywe], krewetki 
obrane, krewetki różowe [nieżywe], krewetki w cieście koko-
sowym, krojone owoce, krojone warzywa, kukurydza cukro-
wa, przetworzona, kukurydza słodka [konserwowana], kur-
czak, kurczak gotowany, kurczak grillowany (yakitori), kur-
czak liofilizowany, kurczak smażony, kurczak teriyaki, kwaśna 

śmietana, kwaśne mleko, langusty, langusty, nieżywe, łosoś 
[nieżywy], łosoś, nieżywy, mączka krewetkowa, mączka ryb-
na, mączka rybna do spożycia przez ludzi, małże arkowate 
[nieżywe], małże jadalne o krótkim syfonie [nieżywe], małże 
(mięczaki) nieżywe, małże [nieżywe], mandarynki [konser-
wowe], mango, przetworzone, marchewki, margaryna, mar-
molada pomarańczowo-imbirowa, marmolady owocowe, 
marynowana ostra papryka, marynowana rzodkiewka, ma-
rynowana skórka arbuza, masło czosnkowe, masło do użyt-
ku w gotowaniu, masło ghee, masło kakaowe, masło klaro-
wane, masło kokosowe [olej kokosowy], masło mieszane, 
mielone orzechy, mięsa wędzone, mięso gotowane, mięso 
gotowane w sosie sojowym [mięso tsukudani], mięso goto-
we do spożycia, mięso i wędliny, mięso mielone [mięso sie-
kane], mięso konserwowane, mięso mrożone, mięso pokro-
jone w plastry, mięso solone, mięso świeże, mięso w puszce 
[konserwy], mięso wędzone, mięso z indyka, mieszanka ole-
jów [do celów spożywczych], mieszanki do zup, mleko, 
mleczne produkty, migdały przetworzone, migdały mielo-
ne, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe 
do celów kulinarnych, mleko kokosowe do stosowania jako 
napój, mleko kokosowe w proszku, mleko krowie, mleko 
migdałowe mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko 
o różnych smakach, mleko odtłuszczone, mleko organiczne, 
mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kuli-
narnych, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, 
mleko sojowe, mleko sojowe w proszku, mleko w proszku, 
mleko w proszku do celów spożywczych, mleko z nasion 
konopi jako substytut mleka, mleko z orzeszków ziemnych 
do celów kulinarnych, mleko z orzeszków ziemnych, mleko 
zagęszczone, mleko zsiadłe, mrożona kapusta pekińska, 
mrożona kukurydza cukrowa, mrożone frytki, mrożone go-
towane ryby, mrożone gotowe posiłki składające się głów-
nie z warzyw, mrożone małże, mrożone owoce, mrożone 
owoce morza, mrożone pakowane przystawki składające się 
głównie z owoców morza, mrożone pędy bambusa, mrożo-
ne posiłki składające się głównie z ryb, mrożone posiłki skła-
dające się głównie z drobiu, mrożone posiłki składające się 
głównie z mięsa, mrożone produkty rybne, musy na bazie 
mięsa, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, na-
dzienie bakaliowe [owoce konserwowane], napoje mleczne, 
napoje mleczne aromatyzowane, napoje mleczne z dużą 
zawartością mleka, napoje mleczne z przewagą mleka, na-
poje mleczne zawierające owoce, napoje na bazie jogurtu, 
napoje na bazie mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, 
napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mle-
ka o smaku czekolady, napoje na bazie mleka orzechowego, 
napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje 
na bazie mleka zawierające kawę, napoje na bazie soi stoso-
wane jako substytuty mleka, napoje przyrządzone z mleka 
lub zawierające mleko, napoje sporządzone z mleka, napoje 
z jogurtu, napoje z produktów mlecznych, napoje zawiera-
jące bakterie kwasu mlekowego, nasiona jadalne, nasiona 
przetworzone, nasiona, przetworzone, nasiona roślin strącz-
kowych w puszce, nieżywe małże, nieżywe mięczaki, nieży-
we skorupiaki, obrana marchew, obrane ziemniaki, odsma-
żana fasola, ogórki korniszone, okonie morskie [nieżywe], 
okonie, nieżywe, okra suszona, olej arachidowy [do celów 
spożywczych], olej canola, olej chili, olej i tłuszcz kokosowy 
[do celów spożywczych], olej kokosowy, olej kostny [do ce-
lów spożywczych], olej kostny, jadalny, olej kukurydziany, 
olej maślany, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy 
jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej sezamowy, olej sojowy, 
olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spo-
żywczy, olej sojowy do gotowania, olej z orzechów, olej 
z orzecha palmowego do żywności, olej z oliwek jadalny, 
olej z orzechów ziemnych, olej z otrąb ryżowych do celów 
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spożywczych, olej z pachnotki do celów kulinarnych, olej 
z siemienia lnianego [jadalny], olej z pestek winogron, olej 
z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje do goto-
wania, oleje jadalne, oleje jadalne do polewania artykułów 
spożywczych, oleje jadalne z ryb [inne niż tran], oleje jadal-
ne do użytku w gotowaniu artykułów spożywczych, oleje 
roślinne do celów spożywczych, oleje smakowe, oleje spo-
żywcze, oleje utwardzane [uwodorniony olej do celów spo-
żywczych], oleje utwardzone do celów spożywczych, oleje 
uwodornione do celów spożywczych, oleje zwierzęce 
do celów spożywczych, oleje z przyprawami, oliwa z oliwek, 
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki, gotowane, 
oliwki konserwowane, oliwki nadziewane, oliwki konserwo-
we, oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki nadziewa-
ne migdałami, oliwki nadziewane czerwoną papryką i mig-
dałami, omlety, omułki jadalne [nieżywe], opiekane płaty alg 
(yaki-nori), opiekane wodorosty, organiczny olej kokosowy 
do celów kulinarnych, orzechy aromatyzowane, orzechy 
blanszowane, orzechy jadalne, orzechy kandyzowane, orze-
chy konserwowane, orzechy laskowe, przetworzone, orze-
chy łuskane, orzechy preparowane, orzechy prażone, orze-
chy przetworzone, orzechy przyprawione, orzechy solone, 
orzechy suszone, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne 
konserwowe, orzechy ziemne przetworzone, orzeszki ziem-
ne w polewie miodowej, ośmiornice [nieżywe], ostre zielo-
ne papryczki, przetworzone, ostrygi, nieżywe, ostrygi [nie-
żywe, spożywcze], owoce aromatyzowane, owoce glazuro-
wane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce 
konserwowane w alkoholu, owoce konserwowane w pla-
sterkach, w słoikach, owoce konserwowane w słoikach, 
owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce morza kon-
serwowane, owoce morza [nieżywe], owoce morza ugoto-
wane w sosie sojowym [tsukudani], owoce przetworzone, 
owoce w plasterkach, konserwowe, owoce w polewie cu-
krowej na patyku, owoce w puszkach, owocowe nadzienia 
do ciast, paczkowane mięso, paluszki rybne, paluszki z twa-
rożku sojowego, panierowane i smażone papryczki jalape-
no, papaja, przetworzona, papryka marynowana, papryka, 
przetworzona, parzona zupa z jajek, pasta arachidowa, pa-
sta cytrynowa, pasta czosnkowa, pasta krewetkowa, pasta 
rybna, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z guawy, pa-
sta z ikry kraba, pasta z karczochów, pasta z nasion lotosu, 
pasta z oberżyny, pasta z owoców morza, pasta z owoców 
tłoczonych, pasty do zup, pasty na bazie czosnku do smaro-
wania, pasty na bazie orzechów, pasty przyrządzone z orze-
chów, pasty rybne, pasty rybne i z owoców morza, pasty 
spożywcze wytworzone z mięsa, pasty warzywne, pasty 
z owoców morza, pasty z ryb wędzonych, pasty z trufli, 
pasztet warzywny, peklowana wołowina w puszce, pieczeń 
wołowa, pieczone kaczki, pieczone kasztany, pieczony kur-
czak, pierożki na bazie ziemniaków, pigwy, przetworzone, 
pikantne pikle, pikle, pikantny rosół wołowy [yukgaejang], 
pikle mieszane, placki smażone, placki ziemniaczane, płatki 
jabłkowe, płatki kokosowe, płatki suszonej ryby [kezuri-bu-
shi], płatki tuńczyka bonito gotowane, wędzone i następnie 
suszone [katsuo-bushi], płatki z brzoskwini, płatki z kiwi, 
płatki ziemniaczane, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), 
pokrojone owoce, pokrojone sałatki warzywne, pokrojone 
warzywa, polewy orzechowe, pomarańcze, przetworzone, 
pomidory konserwowane, pomidory konserwowe, pomi-
dory obrane ze skóry, pomidory, przetworzone, posiłki chło-
dzone przygotowane z ryb, posiłki gotowane składające się 
głównie z ryb, potrawy gotowe składające się głównie z wa-
rzyw, potrawy mięsne gotowane, potrawy rybne, potrawy 
z ryb do spożycia przez ludzi, prasowane solone kaczki, pra-
żone orzechy ziemne, preparaty do sporządzania jogurtu, 
preparowane orzechy makadamia, preparowane orzechy 

nerkowca, preparowane orzechy pistacjowe, preparowane 
papryki, produkty do smarowania na bazie trufli (kremy 
z trufli,) produkty mięsne mrożone, produkty z owoców mo-
rza, produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, 
produkty z suszonych owoców, proszek kokosowy, proszki 
owocowe, proszki warzywne, przecier jabłkowy, przecier 
pomidorowy, przeciery owocowe, przeciery rybne, przecie-
ry warzywne, przekąski na bazie kokosu, przekąski na bazie 
mięsa, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orze-
chów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie sera, 
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie suszonych owo-
ców, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, 
przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie 
ziemniaków, przekąski z jadalnych wodorostów, przekąski 
z owoców, przekąski ze skórek wieprzowych, przekąski 
ziemniaczane, przetworzona trawa cytrynowa, przetworzo-
ne awokado, przetworzone brzoskwinie, przetworzone bu-
raki, przetworzone cebulki dymki, przetworzone jabłka, 
przetworzone cebule, przetworzone karczochy, przetwo-
rzone kiełki fasoli, przetworzone kwiaty jadalne w formie 
kandyzowanej, przetworzone liście winogron, przetworzo-
ne maczużniki jadalne, przetworzone morele, przetworzone 
nasiona dyni, przetworzone oliwki konserwowe, przetwo-
rzone orzechy arekowe, przetworzone owoce liczi, przetwo-
rzone owoce morza, przetworzone produkty mięsne, prze-
tworzone słodkie ziemniaki, przetworzone szalotki [wyko-
rzystywane jako warzywo, a nie jako przyprawa], przetwo-
rzone wodorosty spożywcze, przetworzone ziarna arbuza, 
przetworzony kaktus do spożycia, przyprawy smakowe (pi-
kle), przetworzony ser, przyrządzone mięso konserwowe 
w puszce, przystawki gotowe do spożycia, składające się 
przede wszystkim z owoców morza, przystawki mrożone 
składające się głównie z kurczaka, przystawki mrożone skła-
dające się głównie z owoców morza, przystawki na bazie 
warzyw, pstrągi, nieżywe, puddingi na bazie mleka, pulpety, 
purée z grzybów, pulpety [żywność], purée z warzyw, purée 
ziemniaczane, pyłki kwiatowe jako żywność, rabarbar w sy-
ropie, ragout, raki, nieżywe, rodzynki, rozdrobnione ziarna 
sezamu, ryba ugotowana i suszona, ryby mrożone, ryby ma-
rynowane, ryby konserwowane, ryby, ryba z frytkami, ryby 
prażmowate, nieżywe, ryby przetworzone, ryby solone, ryby 
suszone, ryby w puszkach, ryby wędzone, salami, sałatka 
z kurczaka, sałatka ziemniaczana, sałatki drobiowe, sałatki 
gotowe, sałatki na bazie ziemniaków, sałatki owocowe, sałat-
ki podawane na przystawkę, sałatki warzywne, sałatki z ro-
ślin strączkowych, sashimi, schab wieprzowy, schłodzone 
desery mleczne, ser miękki, ser mieszany, ser o niskiej zawar-
tości tłuszczu, ser śmietankowy, ser twardy, ser w postaci 
dipów, ser z przyprawami, sfermentowane owoce, siekana 
wołowina peklowana, skórki owocowe, skórki owocowe [su-
szone purée owocowe], skorupiaki, nieżywe, ślimaki, śliwki 
suszone, słodkie nadzienia z owoców, smalec, smażone ka-
wałki tofu [abura-age], smażone mięso, smażone placuszki 
twarogowe, śmietana, śmietana kremówka do ubijania, 
śmietana na bazie warzyw, śmietana [produkty mleczar-
skie], śmietana tłusta, śmietanka do kawy w proszku, socze-
wica konserwowana, soczewica suszona, soja konserwowa 
do użytku spożywczego, soja konserwowana spożywcza, 
soja [przetworzona], soja, przetworzona, sok cytrynowy 
do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, sok 
z małży, sok z trufli, soki owocowe do gotowania, soki roślin-
ne do gotowania, solone i fermentowane owoce morza [je-
otgal], solone meduzy, solone orzechy nerkowca, spożyw-
czy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy 
olej sezamowy, starte ziemniaki w panierce, starty ser, steki 
wieprzowe, steki z mięsa, steki wołowe, steki z ryb, suche 
nasiona roślin strączkowych, surimi, suszona fasola, szarpa-
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na wieprzowina, szarpana wołowina, szarpany kurczak, 
szaszłyki, szparagi, przetworzone, szpik kostny zwierzęcy ja-
dalny, szpinak, gotowany, szpinak konserwowy, szpinak, 
mrożony, szpinak [przetworzony], sztuczna ikra rybia, 
sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecznych], 
szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], tahini [pa-
sta z ziarna sezamowego], tempeh, tłuszcz wołowy, tłuszcze 
do gotowania, tłuszcze jadalne, tłuszcze roślinne do celów 
spożywczych, tłuszcze roślinne do gotowania, tofu, tofu 
z soi, tofu w postaci niestężonej [tofu nao], trufle konserwo-
wane, trufle suszone [grzyby jadalne], truskawki konserwo-
wane, tuńczyk [konserwowany], tuńczyk [nieżywy], tuńczyk, 
nieżywy, tuńczyk w oleju, uprzednio pokrojone warzywa 
do sałatek, warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzy-
wa kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane, wa-
rzywa konserwowane [w oleju], warzywa marynowane, wa-
rzywa mrożone, warzywa marynowane w sosie sojowym, 
warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane, warzywa 
przetworzone, warzywa solone, warzywa suszone, warzywa 
strączkowe przetworzone, warzywa w plasterkach, konser-
wowe, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzyw-
ne pasty do smarowania, wędzony łosoś, wieprzowina, wie-
przowina konserwowa, wieprzowina konserwowana, wiórki 
kokosowe, wiśnie koktajlowe, wodorosty jadalne, wodoro-
sty konserwowe, wołowina, wołowina gotowa do spożycia, 
wołowina pokrojona w plastry i przyprawiona, pieczona 
na grillu [bulgogi], wołowina w plastrach, wstępnie ugoto-
wana zupa, wstępnie ugotowana zupa miso, wyroby z ma-
sła, wysuszone płatki wodorostów jadalnych do posypywa-
nia ryżu w gorącej wodzie [ochazuke-nori], wywar, bulion, 
wywar rybny, wywar z kurczaka, wywar z warzyw, yakitori, 
zabielacz do kawy, zabielacze do kawy zawierające przede 
wszystkim produkty mleczne, zabielacze do napojów, za-
bielacze mleczne do napojów, zabielacze niezawierające 
produktów mlecznych, żelatyna, ziemniaki, przetworzone, 
ziemniaki smażone w cieście, zmieszane oleje roślinne 
do celów kulinarnych, żółtka jajek, zupa miso, zupy, zupy 
(składniki do sporządzania -), zupy w proszku, zupy w pusz-
kach, zupy z makaronem, żywność przygotowywana z ryb, 
żywność chłodzona składająca się głównie z ryb, 30 angiel-
skie muffiny, ananasy w cieście, anyż gwiaździsty, anyż uży-
wany jako przyprawa, anyż, aromaty cytrynowe, aromaty 
cytrynowe do żywności lub napojów, aromaty do ciast, aro-
maty cytrynowe, inne niż oleje eteryczne, aromaty do ciast, 
inne niż olejki eteryczne, aromaty do herbaty, aromaty 
do napojów, aromaty do przekąsek [inne niż olejki eterycz-
ne], aromaty do żywności, aromaty do serów, aromaty 
do żywności [inne niż olejki eteryczne], aromaty kawowe, 
aromaty migdałowe, aromaty migdałowe do żywności lub 
napojów, aromaty migdałowe, inne niż olejki eteryczne, aro-
maty naturalne do użytku w lodach [inne niż esencje ete-
ryczne lub olejki eteryczne], aromaty owocowe, inne niż 
olejki eteryczne, aromaty (preparaty -) do żywności, aroma-
ty spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty w formie 
sosów w proszku, aromaty waniliowe, aromaty waniliowe 
do celów kulinarnych, babeczki, bagietki, babki, panettone, 
babki pandoro, bagietki z nadzieniem, banany w cieście, ba-
ozi (nadziewane kluski gotowane na parze), bazylia, suszona, 
bezy, bazy do przyrządzania koktajli mlecznych [aromaty], 
biała herbata, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bisz-
kopty, biszkopty parzone (fagao), bita śmietana (preparaty 
usztywniające do -), bloki lodu, błyskawiczne mieszanki 
do lodów, błyskawiczne mieszanki do puddingu, brązowy 
cukier, budyń ryżowy, bułeczki z owocami, bułeczki z kre-
mem, bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, bułeczki 
z dżemem fasolowym, bułeczki z dżemem, bułeczki słodkie, 
bułeczki na bazie mąki kukurydzianej (almojábana), bułeczki 

gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-
-manjuh), bułka maślana [brioszka] z dżemem, bułka tarta, 
bułki, bułki chrupiące, bułki nadziewane, bułki z bekonem, 
bułki z cynamonem, bułki z nadzieniem, cappuccino, chał-
wa, chemiczne przyprawy kuchenne, chińska herbata z kol-
cowoju [gugijacha], chiński makaron instant, chiński maka-
ron ryżowy (bifun, niegotowany), chińskie ciasteczka księży-
cowe, chińskie danie lo mein [makaron], chińskie pierożki 
gotowane na parze (shumai), chińskie pierożki, jiaozi [piero-
gi], chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), chipsy 
kukurydziane, chipsy [produkty zbożowe], chipsy ryżowe, 
chipsy zbożowe, chleb w kształcie placków, chow-chow 
[marynaty], chow-chow [przyprawa], chow mein [chiński 
smażony makaron], chow mein [dania na bazie makaronu], 
chrupki ryżowe, chrzan [sos przyprawowy], chutney [ostry, 
gęsty sos], ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta czekoladowe 
wykonane z czekoladowego biszkoptu, ciasta drożdżowe 
z nadzieniem z mięsa, ciasta drożdżowe z nadzieniem z wa-
rzyw, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciasta go-
towe do pieczenia, ciasta lodowe, ciasta mrożone, ciasta 
na bazie pomarańczy, ciasta [słodkie lub słone], ciasta słodo-
we, ciasta w polewie czekoladowej, ciasta z bakaliami, ciasta 
z cukierkami, ciasta z dyni, ciasta z kremem, ciasta z melasą, 
ciasteczka, ciasteczka maślane, ciasteczka w proszku, cia-
steczka z wróżbą, ciastka czekoladowe, ciastka herbaciane, 
ciastka migdałowe, ciastka na bazie drożdży piwnych, ciast-
ka na patyku, ciastka owsiane, ciastka owsiane spożywcze, 
ciastka ryżowe [senbei], ciastka serowe, ciasto biszkoptowe, 
ciasto do robienia naleśników, ciasto filo, ciasto kruche, cia-
sto na bazie jaj, ciasto migdałowe, ciasto na biszkopty, ciasto 
na brownie, ciasto na ciastka, ciasto na ciastka (kruche), cia-
sto na japońskie pierożki gyoza, ciasto naleśnikowe, ciasto 
o przedłużonej trwałości, ciasto ryżowe wypełnione dże-
mem z fasoli (monaka), ciasto śliwkowe, ciasto w proszku, 
ciasto z przyprawionymi owocami, cienkie ciasto bazowe 
do tart, cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziar-
na kawy, crème caramel [karmelowy deser], crème brûlées 
[przypalony krem], cukier, cukier biały, cukier do produkcji 
galaretek, cukier do produkcji dżemów, cukier do produkcji 
przetworów owocowych, cukier gotowany, cukier granulo-
wany, cukier inwertowany [sztuczny miód], cukier kandyzo-
wany do celów spożywczych, cukier karmelizowany, cukier 
krystaliczny [nie jako wyrób cukierniczy], cukier, miód, mela-
sa, cukier owocowy, cukier palmowy, cukier płynny, cukier 
puder, cukier surowy, cukry, naturalne słodziki, polewy cu-
kiernicze i nadzienia, produkty pszczele, curry [przyprawa], 
curry sproszkowana [przyprawa], curry w proszku, cynamon, 
cynamon [przyprawa], cynamon sproszkowany [przypra-
wa], czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada do wyro-
bów cukierniczych i chleba, czekolada mleczna, czekolada 
mleczna w tabliczkach, czekolada na polewy lub posypki, 
czekolada nielecznicza, czekolada pitna, czekolada w prosz-
ku, czekolada z alkoholem, czekolada z bąbelkami, czekola-
da z japońskim chrzanem, czekoladowe dodatki smakowe, 
czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów 
mlecznych lub warzyw, czekoladowe ozdoby do ciast, czip-
sy na bazie mąki, czerwona papryka w proszku [gochutga-
ru], czipsy na bazie zbóż, czipsy wonton, czosnek mielony, 
czosnek mielony [przyprawa], czosnek przetworzony 
do stosowania jako przyprawa, czosnek w proszku, dania 
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania 
gotowe zawierające makaron, dania na bazie ryżu, dashi-
-tsuyu [japoński bulion rybny], desery czekoladowe, desery 
lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców 
i bitej śmietany [parfait], destylaty dymowe z drewna, służą-
ce do nadawania żywności smaku, dodatki smakowe do ma-
sła, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, 
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dodatki smakowe do zup, dodatki smakowe do zup [inne 
niż oleje eteryczne], dodatki smakowe i przyprawy, dodatki 
smakowe w postaci zagęszczonych sosów, dodatki smako-
we z mięsa, dodatki smakowe z ryb, drób w cieście, drobiny 
kajmakowe, dropsy owocowe [słodycze], drożdże, drożdze 
i zaczyny, drożdże instant, drożdże stosowane jako składnik 
spożywczy, drożdżowe bułeczki, drożdże w proszku, duże 
miękkie bułki, dziki ryż [gotowy], ekstrakt słodu do celów 
spożywczych, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty czekolado-
we do przygotowywania napojów, ekstrakty kakaowe 
do spożycia przez ludzi, ekstrakty kawowe do użytku jako 
substytuty kawy, ekstrakty kawy słodowej, ekstrakty przy-
praw, ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż 
olejki eteryczne], ekstrakty z cykorii do stosowania jako sub-
stytuty kawy, ekstrakty z drożdży, ekstrakty z drożdży 
do spożycia przez ludzi, ekstrakty z kakao do stosowania 
jako aromaty do artykułów spożywczych, ekstrakty z kakao 
do stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty z kawy, 
ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów 
żywnościowych, ekstrakty z kawy do stosowania jako aro-
maty do napojów, enzymy do ciast, esencja kawowa, esen-
cje czekoladowe do przyrządzania napojów, esencje do ar-
tykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki 
eteryczne, esencje do gotowania, esencje do użytku w go-
towaniu [inne niż olejki eteryczne], esencje do użytku 
w przygotowaniu żywności [inne niż olejki eteryczne], esen-
cje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów 
eterycznych), esencje herbaciane, esencje kawowe, esencje 
spożywcze [inne niż olejki eteryczne], espresso, fermento-
wana pasta z ostrej papryki [gochujang], fermentujący słód 
ryżowy [koji], filtry w postaci toreb papierowych wypełnio-
ne kawą, foremki z czekolady [do wypełniania], fruktoza 
do celów spożywczych, galareta gryczana (memilmuk), 
gimbap [koreańskie danie z ryżu], gałka muszkatołowa, glu-
koza do celów kulinarnych, glukoza w proszku do celów 
spożywczych, glutaminian do celów spożywczych, gluten 
jako artykuł spożywczy, gnocchi na bazie mąki, gorąca cze-
kolada, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowa solona 
żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, gotowane 
na parze ciastka w stylu japońskim (mushi-gashi), gotowane 
wyroby cukiernicze, gotowe babeczki vol-au-vent z ciasta 
francuskiego, gotowane ziarna pełnego zboża, gotowe cia-
sto na placki, gotowe dania z makaronu, gotowe dania 
z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery 
[na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby piekarnicze], 
gotowe do spożycia puddingi, gotowe do spożycia solone 
przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciska-
nie, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, gotowe napoje 
kawowe, gotowe mieszanki do pieczenia, gotowe potrawy 
na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe 
potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe potrawy zawie-
rające [głównie] makaron, gotowe produkty spożywcze 
w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe 
spody do ciast, gotowe sosy, gotowy ryż, gotowy lunch 
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub 
warzyw, guma guar, gumy owocowe [inne niż do celów me-
dycznych], hamburgery gotowane i w bułkach, herbata, 
herbata bez teiny słodzona słodzikami, herbata bezteinowa, 
herbata chai, herbata chryzantemowa (gukhwacha), herba-
ta cytrusowa z owocu yuzu, herbata czarna [herbata angiel-
ska], herbata czarna, herbata darjeeling [indyjska czarna her-
bata z prowincji darjeeling], herbata do zaparzania, herbata 
earl grey, herbata imbirowa, herbata jaśminowa, herbata ja-
śminowa, inna niż do celów leczniczych, herbata jaśminowa 
w torebkach, inna niż do celów leczniczych, herbata lap-
sang souchong, herbata lipowa, herbata mrożona, herbata 
mrożona (nie do celów medycznych), herbata owocowa 

[inna niż do celów medycznych], herbata paczkowana [inna 
niż do celów leczniczych], herbata rozpuszczalna, herbata 
rozpuszczalna [inna niż do celów leczniczych], herbata w to-
rebkach, herbata z białego lotosu (baengnyeoncha), herba-
ta z czerwonego żeń-szenia, herbata z kwiatu lipy, herbata 
z liści jęczmienia, herbata z rozmarynu, herbata ze słonych 
sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), herbata zielo-
na, herbaty, herbaty aromatyzowane [inne niż do celów 
leczniczych], herbaty (nielecznicze) zawierające cytrynę, 
herbaty o smaku cytryny (nielecznicze), herbaty o smaku 
owocowym [inne niż lecznicze], herbaty owocowe, herbaty 
ziołowe, inne niż do celów leczniczych, herbaty ziołowe [na-
pary], imbir konserwowany, imbir marynowany [przyprawa], 
imbir [przyprawa], imbir [przyprawa w proszku], imitacja 
majonezu, japońska mąka arrarutowa (kudzu-ko, do żywno-
ści), japoński chrzan bardzo pikantny w proszku (wasabi 
w proszku), jęczmień do użytku jako substytut kawy, jęcz-
mień gnieciony, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony 
[lody spożywcze], jogurt mrożony (mrożone wyroby cukier-
nicze), kakao, kakao do sporządzania napojów, kakao [palo-
ne, w proszku, granulowane lub w napojach], kakao w prosz-
ku, kakaowe napoje, kandyzowane ciastka z prażonego 
ryżu, kandyzowany popcorn, kapary, kasza bulgur, kaszka 
z fasoli mung, kaszka z mąki ryżowej, kawa, kawa aromaty-
zowana, kawa bezkofeinowa, kawa, herbata, kakao i na-
miastki tych towarów, kawa mielona, kawa, nienaturalna, 
kawa niepalona, kawa [palona, w proszku, granulowana lub 
w napojach], kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, kawa 
w formie mielonej, kawa w formie parzonej,kawa w postaci 
całych ziaren, kawałki ciast, keczup, keczup [sos], keczup [sos 
pomidorowy], ketchup, kleik ryżowo-dyniowy [hobak-juk], 
kleik spożywczy na bazie mleka, kleista mąka ryżowa, kleiste 
kuleczki ryżowe, kleiste ucierane ciasto ryżowe powlekane 
fasolą w proszku [injeolmi], klejące się ciasteczka ryżowe 
(chapsalttock), kolendra mielona, kolendra, suszona, kon-
centrat mąki do żywności, koncentraty do chleba, koncen-
traty kawy, konserwanty do żywności dla zwierząt [sól], kon-
centraty warzywne stosowane jako przyprawy, konserwo-
wane ziarna pełnego zboża, koperty (z ciasta) na pierożki 
chińskie z nadzieniem pikantnym won ton, koreański sos 
sojowy [ganjang], koreańskie tradycyjne cukierki i ciastka 
[hankwa], koreańskie tradycyjne prasowane słodycze [dasik], 
kostki lodu, krem budyniowy w proszku, kremy bawarskie, 
krem jajeczny custard, kremy budyniowe custard [pieczone 
desery], kremy czekoladowe, krokiety po chińsku, króliczki 
z czekolady, krótko smażony makaron z warzywami [jap-
chae], kruche ciasto, kuchenna (sól -), kryształki cukru do wy-
robów cukierniczych, kukurydza mielona, kukurydza palo-
na, kukurydza prażona pokryta karmelem, kukurydza prażo-
na [popcorn], kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, 
kukurydza przetworzona, kukurydza przetworzona do spo-
życia przez ludzi, kukurydza smażona, kukurydziane smażo-
ne bułeczki [pieczywo], kurkuma, kurkuma do stosowania 
jako przyprawa, kurkuma do żywności, kurkuma w proszku 
do stosowania jako przyprawa, kuskus, laski wanilii, laski cy-
namonu, liście herbaty, lód, lód do chłodzenia, lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lód naturalny lub 
sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód 
w blokach, lód [zamarznięta woda], lodowe słodycze, lodo-
we wyroby cukiernicze, lody, lody bez mleka, lody mleczne, 
lody mleczne [lody], lody na bazie jogurtu [lody jako głów-
ny składnik], lody o smaku czekoladowym, lody na patyku, 
lody owocowe, lody owocowe w postaci batonów, lody 
spożywcze, lody spożywcze i lód, lody truflowe, lody typu 
sandwich, lody w proszku, lody wielosmakowe, lody wło-
skie, lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, 
lody wodne [sorbety], lody z owocami, lody zawierające 
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czekoladę, lomper [podpłomyk na bazie ziemniaków], lukier, 
lukier do ciast, lukier do polewania ciast, lukier lustrzany [po-
lewa lustrzana], lukier na ciasto, lukrecja [cukiernictwo], lu-
kry, maca, mączka skrobiowa kukurydziana, majonez, majo-
nez wegański, majonez z piklami, mak do użytku jako przy-
prawa, mąka do pieczenia, mąka do rzadkiego ciasta chiń-
skiego, mąka do sporządzania knedli z kleistego ryżu, mąka 
gorczycowa, mąka gotowa do pieczenia, mąka gryczana 
do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka jęczmien-
na [do celów spożywczych], mąka kokosowa przeznaczona 
do spożycia przez ludzi, mąka kukurydziana, mąka kukury-
dziana do celów spożywczych, mąka mieszana do żywno-
ści, mąka na ciasto, mąka na pączki, mąka na pizzę, mąka 
orzechowa, mąka owsiana, mąka owsiana spożywcza, mąka 
pozbawiona białka do użytku w produkcji piwa, mąka 
pszenna, mąka pszenna do żywności, mąka razowa nieprze-
siana, mąka ryżowa, mąka roślinna, mąka sojowa używana 
do żywności, mąka spożywcza, mąka spożywcza z nasion 
oleistych, mąka z fasoli mung, mąka truflowa, mąka z łzaw-
nicy ogrodowej do celów spożywczych, mąka z łzawnicy 
ogrodowej, mąka z prosa, mąka z roślin strączkowych do ce-
lów spożywczych, mąka z tapioki, mąka zbożowe, mąka 
ze skrobi pszennej, mąka ze skrobi ryżowej, mąka ziemnia-
czana, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mąka 
żytnia, makaron azjatycki, makaron błyskawiczny, makaron 
chiński, makaron chiński chow mein, makaron chiński [nie-
gotowany], makaron [ciasto], makaron skrobiowy, makaron 
ryżowy, makaron rurki, makaron pełnoziarnisty, makaron 
noodle, makaron nitki, makaron nitki skrobiowy, makaron 
muszelki, makaron krewetkowy, makaron jajeczny, makaron 
instant do gotowania, makaron gryczany, makaron gotowy, 
makaron soba instant, makaron soba [japoński makaron 
z gryki, niegotowany], makaron sojowy (harusame, nieugo-
towany), makaron spożywczy, makaron suszony, makaron 
udon instant, makaron udon [niegotowany], makaron z se-
rem, makaroniki [wyroby cukiernicze], makaronowe konser-
wy, makarony, makarony do zup, makarony głęboko mrożo-
ne, makarony mączne spożywcze, makarony razowe, maka-
rony somen [bardzo cienkie makarony zrobione z mąki 
pszennej, niegotowane], makarony w postaci płatów, maka-
rony z truflami, makarony zawierające jaja, makarony zawie-
rające nadzienia, małe grube naleśniki (pikelet), maltodek-
stryny do zastosowania odżywczego [inne niż do celów 
medycznych], marcepan marynaty, marynata z przyprawa-
mi, marynaty zawierające przyprawy, marynaty zawierające 
zioła, mate [herbata], miękkie bułeczki, miękkie precle, mie-
lone ziarna kawy, mięsne sosy, miękkie zwijane ciastka z ubi-
tego ryżu [gyuhi], mięso w cieście [gotowe], mięso z warzy-
wami w cieście [pot pie], mięso zapiekane w cieście, miesza-
nina esencji i ekstraktów z kawy, mieszanka do ciasta, mie-
szanka na ciasto do tempury, mieszanki błyskawiczne 
do naleśników, mieszanka przypraw do sosu mięsnego 
[sloppy joe], mieszanki ciasta, mieszanki curry, mieszanki cia-
sta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], 
mieszanki do chleba, mieszanki do chleba razowego, mie-
szanki do ciast, mieszanki do lodów, mieszanki do kremu 
budyniowego, mieszanki do lukrowania, mieszanki do na-
dzienia [artykuły spożywcze], mieszanki do naleśników, mie-
szanki do oranżady w proszku, mieszanki do pieczenia bu-
łek, mieszanki do przygotowywania pączków, mieszanki 
do przyrządzania produktów lodowych, mieszanki do przy-
gotowywania ciasteczek czekoladowych typu brownie, 
mieszanki do przyrządzania puddingów, mieszanki do przy-
rządzania chleba, mieszanki do przyrządzania mrożonych 
wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania mro-
żonej herbaty w proszku, mieszanki do przyrządzania lodo-
wych wyrobów, mieszanki do robienia pieczywa, mieszanki 

do rożków lodowych, mieszanki do sporządzania lodów, 
mieszanki do sporządzania lodów wodnych, mieszanki 
do sporządzania sosów, mieszanki do sporządzania ciast, 
mieszanki do wypieku muffinek, mieszanki gotowe do pie-
czenia, mieszanki herbat, mieszanki herbat w proszku, mie-
szanki kakaowe, mieszanki kawowe, mieszanki kawy i cyko-
rii, mieszanki kawy i słodu, mieszanki kawy słodowej i kawy, 
mieszanki kawy słodowej i kakao, mieszanki mączne 
do użytku w pieczeniu, mieszanki mąki, mieszanki na chleb 
słodowy, mieszanki na ciastka, mieszanki na lukier, mieszan-
ki na nadzienie na bazie chleba, mieszanki na sorbety [lody], 
mieszanki przypraw, mieszanki przypraw do curry, mieszan-
ki przypraw do gulaszu, mieszanki przypraw do nacierania, 
mieszanki przypraw suszonych do gulaszu, mieszanki ryżu, 
mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, mięta pieprzo-
wa do wyrobów cukierniczych, mięta do wyrobów cukierni-
czych, miód [do celów spożywczych], miód biologiczny 
do spożycia przez ludzi, miód, miód naturalny, miód truflo-
wy, miód ziołowy, miodowe cukierki (nie do celów medycz-
nych), mleczko pszczele, mlewo, modyfikowana skrobia ku-
kurydziana, modyfikowana skrobia zżelatynizowana 
do żywności [niemedyczna], mrożona kawa, mrożone ciasta 
jogurtowe, mrożone ciasto (masa do pieczenia), mrożone 
ciasto na biszkopty z prato, mrożone ciasto na brownie, mro-
żone ciasto na ciastka, mrożone kremy budyniowe, mrożone 
mleczne desery w formie batonów, mrożone mleczne wy-
roby cukiernicze, mrożone napoje [frappe], mrożone płaty 
ciasta, mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, 
mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, mrożone pro-
dukty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produkty 
z ciasta nadziewane mięsem, mrożone torty jogurtowe, 
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone 
wyroby cukiernicze na patyku, mrożone wyroby piekarni-
cze, mrożony gotowy do spożycia ryż z przyprawami, mro-
żony ryż gotowy do spożycia, musy, musy czekoladowe, 
musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby cukierni-
cze), muszelki z ciasta, musztarda, musztarda do żywności, 
musztarda w proszku spożywcza, nadzienia czekoladowe 
do wyrobów piekarniczych, nadzienia na bazie czekolady 
do placków i ciast, nadzienia na bazie czekolady, nadzienia 
na bazie kawy, nadzienie do słodyczy, nadzienie na bazie 
kremu budyniowego do tortów i ciast, nadziewane kanapki, 
nadziewana czekolada, nadziewany chleb, nadziewany ma-
karon, naleśnik z zieloną cebulą [pajeon], naleśniki, naleśniki 
[cienkie], napary, inne niż do celów leczniczych, napary 
nie dla celów medycznych, napary ziołowe, napoje czekola-
dowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje gazowane 
[na bazie kawy, kakao lub czekolady], napoje kakaowe 
z mlekiem, napoje kawowe, napoje kawowe z mlekiem, na-
poje mrożone na bazie czekolady, napoje mrożone na bazie 
kawy, napoje mrożone na bazie kakao, napoje na bazie cze-
kolady, z mlekiem, napoje na bazie herbaty z owocowymi 
dodatkami smakowymi, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, napoje na bazie kawy zawierające mleko, na-
poje na bazie kawy zawierające lody (affogato), napoje 
na bazie rumianku, napoje na bazie substytutów kawy, na-
poje o smaku czekoladowym, napoje składające się głównie 
z czekolady, napoje składające się głównie z kawy, napoje 
składające się głównie z kakao, napoje sporządzane z kawy, 
napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z her-
baty, napoje sporządzone z kakao, napoje w proszku zawie-
rające kakao, napoje z lodów, napoje zawierające czekoladę, 
napoje zawierające kakao, nasiona kminku do użytku jako 
przyprawa, naturalne aromaty dodawane do lodów (inne 
niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne), naturalne słodzi-
ki niskokaloryczne, naturalne środki wiążące do lodów, natu-
ralne substancje słodzące, naturalny miód dojrzały, natural-
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ny ryż [przetworzony] spożywczy, nielecznicze mączne 
wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze na-
poje herbaciane, nielecznicze napoje na bazie herbaty, nie-
lecznicze wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby cukierni-
cze zawierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze 
zawierające mleko, nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, 
nielecznicze wyroby cukiernicze w kształcie jajek, niemiec-
kie ravioli [maultaschen], niesfermentowany chleb, nieupie-
czone ciasto bez nadzienia, nitki [makaron], ocet, ocet aro-
matyzowany, ocet gorczycowy, ocet owocowy, ocet piwny, 
ocet winny, octy, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśni-
ki], olej chili do użytku jako przyprawa, oleje kawowe, onigiri 
[kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie 
czekoladowej, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], 
osłonki chlebowe nadziewane owocami, ostra pasta chili, 
ostra sproszkowana papryka [przyprawa], ostry sos chili, sri-
racha, owies do spożycia przez ludzi, owies łuskany, owies 
mielony ostrzami stalowymi, owies przetworzony, owoce 
pod kruszonką, owoce w polewie czekoladowej, owocowe 
aromaty, inne niż esencje, owocowe lody, owsiane (płatki -), 
owsianka, owsianka błyskawiczna, ozdoby choinkowe [ja-
dalne], pad thai [makaron smażony po tajsku], palone ziarna 
kawy, panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, papka 
ryżowa do celów kulinarnych, papryka chilli sproszkowana, 
papryka [przyprawy], pasta chili używana jako przyprawa, 
pasta fasolowa, pasta curry, pasta sezamowa, pasta sojowa 
do użytku jako przyprawa [doenjang], pasta wasabi, pasta 
z fasoli miso, pasta z fasoli z przyprawami, pasta z papryki 
chili będąca przyprawą, pasta z soi [przyprawy], pasty curry, 
pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do chleba, pasty 
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty 
do smarowania na bazie majonezu, pasty spożywcze z cur-
ry, pasty na bazie czekolady, pasty warzywne [sosy], pastyła 
[wyroby cukiernicze], pastylki cukiernicze do pieczenia, pa-
stylki [inne niż do celów medycznych], pesto [sos], pianki, 
pianki cukrowe [wyroby cukiernicze], pieprz, pieprz mielony, 
pieprz syczuański jako przyprawa, pieprz [przyprawa], 
pieprz syczuański w proszku, pieprz w proszku [przyprawa], 
pieprz ziarnisty, pieprzowy ocet, pierożki chińskie z nadzie-
niem pikantnym (won ton), pierożki na bazie mąki, pierożki 
rybne, pierożki ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli 
(ankoro), pierożki z krewetkami, pierożki w stylu koreańskim 
[mandu], pikantne herbatniki, pikantne sosy używane jako 
przyprawy, placki, placek ryżowy w kształcie półksiężyca 
[songpyeon], placki [ciasta] z nadzieniem owocowym, placki 
bez mięsa, placki z fasoli mung [bindaetteok], placki z kim-
chi [kimchijeon], placki z nadzieniem z warzyw, płatki z na-
turalnego ryżu, płatki zbożowe, płatki zbożowe gotowe 
do spożycia, polewy cukiernicze, polewa w postaci syropu, 
polewy do lodów, polewy o smaku czekoladowym, polewy 
piankowe, porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, posiłki 
składające się głównie z makaronów, posypka czekoladowa, 
posypka [koraliki kolorowego cukru], potrawy gotowe 
na bazie makaronu, potrawy gotowe zawierające makaron, 
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest 
makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składni-
kiem jest ryż, potrawy na bazie mąki, potrawy składające się 
głównie z ryżu, potrawy z makaronu, pralinki, prażona her-
bata jęczmienna (mugi-cha), prażone i mielone ziarna seza-
mu do użytku jako przyprawy, preparaty aromatyczne 
do ciast, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty 
aromatyczne do lodów, preparaty do ciast, preparaty 
do produkcji słodyczy, preparaty do przygotowywania so-
sów do pieczeni, preparaty do sporządzania napojów cze-
koladowych, preparaty do sporządzania napojów [na bazie 
herbaty], preparaty do sporządzania sosów, preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie czekolady], preparaty 

do sporządzania napojów o smaku czekoladowym, prepara-
ty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku toffi, 
preparaty do sporządzania wafli, preparaty do sporządzania 
napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządzania tor-
tów, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych 
o smaku bananowym, preparaty do sporządzania napojów 
czekoladowych o smaku pomarańczowym, preparaty 
do sporządzania napojów czekoladowych o smaku orze-
chowym, preparaty do sporządzania napojów czekolado-
wych o smaku mięty, preparaty do sporządzania napojów 
[na bazie kawy], preparaty do sporządzania napojów czeko-
ladowych o smaku kawy mokka, preparaty do wyrobu pro-
duktów piekarniczych, preparaty do zmiękczania mięsa 
do użytku domowego, preparaty do zmiękczania mięsa, 
do celów gospodarstwa domowego, preparaty kakaowe 
do sporządzania napojów, preparaty mączne do żywności, 
preparaty musztardowe do żywności, preparaty na bazie 
kakao, preparaty przyprawowe, preparaty roślinne zastępu-
jące kawę, preparaty używane jako środki wspomagające 
rośnięcie produktów spożywczych, preparaty w proszku za-
wierające kakao do sporządzania napojów, preparaty wę-
glowodanowe do żywności, preparaty z cykorii do stosowa-
nia jako substytuty kawy, preparaty z glukozy do celów spo-
żywczych, preparaty z kakao, preparaty z otrębów do spo-
życia przez ludzi, preparaty zbożowe, preparaty zbożowe 
pokryte cukrem i miodem, preparaty zbożowe składające 
się z otrębów z owsa, preparaty ziołowe do sporządzania 
napojów, preparaty zbożowe zawierające otręby z owsa, 
preparaty zbożowe składające się z otrębów, preparowane 
(przygotowane wcześniej) mieszanki do pieczenia, produk-
ty cukiernicze uformowane z czekolady, produkty lodowe 
na bazie soi, produkty na bazie czekolady, produkty skrobio-
we do celów spożywczych, produkty spożywcze na bazie 
owsa, produkty spożywcze wytwarzane ze słodzików 
do przyrządzania deserów, produkty spożywcze z cukru 
do przyrządzania deserów, produkty spożywcze z cukru 
do słodzenia deserów, produkty spożywcze z kukurydzy, 
produkty spożywcze z owsa, produkty żywnościowe na ba-
zie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, produkty 
żywnościowe z ciasta, produkty żywnościowe z ryżu, prosz-
ki do sporządzania lodów, proszek z perilli do celów spo-
żywczych, proszki do przygotowania lodów, proszek gor-
czycowy [przyprawa], proszki do wyrobu ciast, przeciery 
warzywne [sosy], przekąski na bazie kukurydzy, przekąski 
na bazie pszenicy, przekąski na bazie ryżu, przekąski przygo-
towane z mąki ziemniaczanej, przekąski przyrządzone 
z mąki ziemniaczanej, przekąski składające się z produktów 
zbożowych, przekąski składające się głównie z wyciśniętych 
ziaren zbóż, przekąski składające się głównie z makaronu 
przekąski składające się głównie z ryżu przekąski składające 
się głównie ze zboża, przekąski słone na bazie mąki, przeką-
ski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski w po-
staci ciast owocowych, przekąski wykonane z kukurydzy, 
przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wyko-
nane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, 
przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane 
z mąki razowej, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski 
wykonane z ryżu, przekąski z kukurydzy, przekąski z kukury-
dzy w formie kół, przekąski z kukurydzy w formie ciasta fran-
cuskiego, przekąski z produktów zbożowych, przekąski 
z pieczywa chrupkiego, przetwory spożywcze na bazie zia-
ren, przetwory spożywcze na bazie słodu, przetworzona 
kasza manna, przetworzona komosa ryżowa, przetworzona 
kukurydza do prażenia, przetworzona kukurydza prażona, 
przetworzona miłka abisyńska, przetworzone nasiona 
do użytku jako przyprawa, przetworzone szalotki do stoso-
wania jako przyprawa, przetworzone ziarna, przetworzone 
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ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, prze-
tworzony chrzan japoński (wasabi), przygotowany chrzan 
[przyprawa], przyprawa chili, przyprawa curry, przyprawa 
do gotowania krabów, przyprawa na bazie suszonych fig, 
przyprawa w postaci sproszkowanego pieprzu japońskiego 
(sansho w proszku), przyprawione mieszanki panierkowe 
do smażenia w głębokim tłuszczu, przyprawiony sos sojowy 
[chiyou], przyprawy, przyprawy do kukurydzy prażonej, 
przyprawy do pieczenia, przyprawy do makaronu na bazie 
warzyw, przyprawy do żywności, przyprawy jadalne, przy-
prawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
przyprawy spożywcze, przyprawy spożywcze składające się 
głównie z ketchupu i salsy, przyprawy suche, przyprawy 
w proszku, przysmak turecki (rachatłukum), pszenica gnie-
ciona, pszenica przetworzona, pszenica roztarta, pszenica 
słodowana, ptifurki [ciasteczka], pudding ryżowy, pudding 
z chleba, pudding z kaszy manny, puddingi, puddingi bożo-
narodzeniowe [tradycyjna angielska potrawa], purée czosn-
kowe, purée z imbiru, quiche, puszkowana żywność zawie-
rająca makaron, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), 
rogaliki, roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki ete-
ryczne], rośliny strączkowe (mączka z -), ryż, ryż aromatyzo-
wany, ryż błyskawiczny, ryż gotowany na parze, ryż kleisty, 
ryż kleisty zawijany w liście bambusa [zongzi], ryż łuskany, 
ryż mielony spożywczy, ryż na mleku, ryż pełnoziarnisty, ryż 
prażony, ryż smażony po chińsku, ryż z warzywami i wołowi-
ną [bibimbap], ryż, tapioka, ryżowe pierożki, ryżowe vermi-
celli, sago, sajgonki, sałatka ryżowa, sałatka z makaronem, 
sałatka z makaronu typu rurki, sambal, sambaloelek (sos 
z czerwonej mielonej papryki), samosy, senebei [ciastka ry-
żowe], senbei [ciastka ryżowe], sernik, serniki shao mai [chiń-
skie pierożki], siemię lniane do celów kulinarnych [przypra-
wa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skład-
niki na bazie kakao do produktów cukierniczych, skrobia 
do celów spożywczych, skrobia kukurydziana do celów spo-
żywczych, skrobia modyfikowana do żywności [nieleczni-
cza], skrobia naturalna do żywności, skrobia sago [do celów 
spożywczych], skrobia ze słodkich ziemniaków do celów 
spożywczych, skrobia ziemniaczana do celów spożyw-
czych, słód do celów spożywczych, słód (herbatniki -), słod-
ka papryka stosowana jako przyprawa, słodkie babeczki 
panettone, słodki ryż z orzechami i owocami głożyny [yak-
sik], słodkie bułeczki, słodkie bułeczki typu muf fin, słodkie 
bułki, słodkie ciastka z prasowanego ryżu (mochi-gashi), 
słodkie dekoracje do ciast, słodkie herbatniki do spożycia 
przez ludzi, słodkie kluski japońskie [dango], słodkie pasty 
do smarowania [miód], słodkie pikle [przyprawa], słodycze 
bez cukru, słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów me-
dycznych), słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek 
(custard), słodkie polewy i nadzienia, słodycze [cukierki], sło-
dycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze do żucia 
z płynnym nadzieniem owocowym (nielecznicze), słodycze 
gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci li-
zaków, słodycze miętowe [inne niż do celów leczniczych], 
słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, słodycze na bazie 
mięty [nielecznicze], słodycze nielecznicze, słodycze (nie-
lecznicze -) na bazie miodu, słodycze o smaku owocowym, 
słodziki naturalne, słodycze zawierające owoce, słodycze 
z żeńszeniem, słodziki naturalne w postaci koncentratów 
owocowych, słodycze z gotowanego cukru, słodziki natural-
ne w postaci granulowanej, słodziki składające się z koncen-
tratów owocowych, słone aromaty spożywcze do żywności 
[inne niż olejki eteryczne], smakowe wyroby cukiernicze 
na bazie cukru, smażone ciasteczka, smażone ciastka ryżo-
we [topokki], smażone kluski, smażony ryż, śniadaniowe płat-
ki ryżowe soba [japoński makaron z gryki], soda do piecze-
nia, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], 

sojowa (mąka -), sok z czosnku, sól, sól do konserwowania 
ryb, sól do konserwowania żywności, sól do peklowania 
żywności, sól do prażonej kukurydzy, sól kuchenna, sól ku-
chenna do gotowania, sól kuchenna zmieszana z nasionami 
sezamu, sól morska do gotowania, sól morska do konserwo-
wania żywności, sól spożywcza, sól stołowa, sól truflowa, sól 
z przyprawami, sól z przyprawami do gotowania, sól z szafra-
nem do przyprawiania jedzenia, solanka do gotowania, so-
lanka do marynat, sorbety, sorbety [lody], sorbety [lody wod-
ne], sorbety [wodne lody], sos barbecue, sos brązowy, sos 
chili, sos chrzanowy, sos czekoladowy, sos [jadalny], sos pi-
cante [ostry sos pomidorowy], sos pieprzowy, sos pikantny, 
sos przyprawowy na bazie ogórków, sos sambal (sos z czer-
wonej mielonej papryki), sos satay, sos słodko – kwaśny, sos 
sojowy sos suszony w proszku, sos teriyaki, sos w proszku, sos 
z krewetek, sos z ostryg, sosy, sosy chrzanowe, sosy curry, 
sosy do gotowania, sosy do kurczaka, sosy do makaronów, 
sosy do mięsa z grilla, sosy do mrożonych ryb, sosy do ryżu, 
sosy do sałatek, sosy do sałatek do celów spożywczych, sosy 
grzybowe, sosy do sałatek zawierające śmietanę, sosy na ba-
zie majonezu, sosy na bazie pomidorów, sosy o smakach 
orzechowych, sosy owocowe, sosy pikantne, sosy [przypra-
wy], sosy pomidorowe, sosy rybne, sosy sałatkowe, sosy sa-
łatkowe do żywności [sosy], sosy sałatkowe [dressingi], sosy 
salsa, sosy smakowe typu hon-mirin, sosy w proszku, sosy 
w puszkach, sosy zagęszczone, sosy zawierające orzechy, 
sosy ziołowe, spożywcze (lody -), sproszkowane sosy w po-
staci granulowanej, sproszkowane ziarno zbóż, środki 
do przetwarzania mąki na bazie zbóż, środki do zakwaszania 
żywności, środki wiążące do lodów spożywczych, środki za-
gęszczające do gotowania żywności, substancje dające za-
pach jako dodatek do jedzenia [inne niż oleje eteryczne], 
substancje do wiązania lodów, substytut kawy na bazie cy-
korii, substytuty kawy i herbaty, substytuty kawy [na bazie 
zbóż lub cykorii], substytuty kawy na bazie warzyw, substy-
tuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące 
kawę], substytuty lodów, substytuty lodów na bazie soi, sub-
stytuty miodu, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, su-
che i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składają-
ce się z makaronów, sushi, suszona mięta, suszone kawałki 
glutenu pszennego (fu, niegotowane), suszone nasiona ko-
lendry do użytku jako przyprawa, suszone nasiona kuminu, 
suszone papryczki chili [przyprawa], suszone, słodzone ciast-
ka z mąki ryżowej (rakugan), suszone ziarna pełnego zboża, 
suszony gluten pszeniczny, suszony gotowany ryż, suszony 
makaron, świeży makaron, syntetyczne środki zagęszczające 
do żywności, syrop czekoladowy, syrop klonowy, syrop ku-
kurydziany, syrop kukurydziany do celów kulinarnych, syrop 
skrobiowy [do celów spożywczych], syrop skrobiowy do ce-
lów kulinarnych, syrop skrobiowy w proszku [do żywności], 
syrop smakowy, syrop spożywczy, syrop stołowy, syrop 
z agawy do stosowania jako słodzik naturalny, syrop z melasy 
do celów kulinarnych, syrop z agawy [słodzik naturalny], syro-
py glukozowe spożywcze, syropy i melasa, syropy smakowe, 
szafran, szafran [przyprawa], szafran używany jako przypra-
wa, szarlotka, szczypiorek, konserwowany, szczypiorek su-
szony, tapioka, tapioka (mąka -) do celów spożywczych, tarty, 
tarty jajeczne, tarty (słodkie lub słone), tarty solone, tarty 
z jabłkami, tarty z kremem jajecznym custard, tarty z melasą, 
tarty (z owocami), tarty z polewą, toffi o strukturze plastra 
miodu, torebki herbaty do przyrządzania herbaty nieleczni-
czej, tort lodowy, tortille, torty truskawkowe, tosty, tostowe 
opiekane kanapki z serem, tosty francuskie, tosty z chleba, 
tradycyjne koreańskie ciasto ryżowe [injeolmi], trufle czekola-
dowe, ugotowany ryż, warzywa w cieście, wasabi w proszku 
[japoński chrzan], wata cukrowa, woda morska do gotowania, 
wodorosty [przyprawa], wodorowęglan sodu do celów spo-
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żywczych (soda oczyszczona), wontons (rodzaj chińskich pie-
rożków), wstępnie ugotowane ziarna pełnego zboża, wyciągi 
kawowe do stosowania jako substytuty kawy, wyciągi słodo-
we stosowane jako aromaty, wyciągi z herbaty, wyciągi z her-
baty (nielecznicze), wyciskane produkty spożywcze z kukury-
dzy, wyciskane produkty spożywcze z pszenicy, wyroby cu-
kiernicze, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby ciastkarskie 
z makiem, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyro-
by cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, wyroby cukier-
nicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze 
lukrowane (nie dla celów medycznych), wyroby cukiernicze 
mrożone, wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, wyroby 
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukier-
nicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze o niskiej zawar-
tości węglowodanów, wyroby cukiernicze o smaku czekola-
dowym, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze 
w polewie cukrowej, wyroby cukiernicze w polewie czekola-
dowej, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze 
z mąki, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, wyroby 
cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, wyroby cukier-
nicze z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby cukierni-
cze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze 
zawierające dżem, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, 
wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby lodowe, wy-
roby piekarnicze, wyroby piekarnicze składające się z warzyw 
i mięsa, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, 
wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, wyroby piekarni-
cze zawierające owoce, wyroby piekarnicze zawierające kre-
my i owoce, wyroby piekarnicze zawierające kremy, wyroby 
z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wzbogacana 
kasza manna [mąka spożywcza], wzbogacony ryż, wzboga-
cony ryż [niegotowany], wzmacniacze smaku do żywności 
[inne niż olejki eteryczne], yerba mate, yorkshire puddingi 
(pieczone puddingi z ciasta naleśnikowego), yuja-cha [kore-
ańska herbata miodowo-cytrusowa], zagęszczacze do użyt-
ku w gotowaniu, zagęszczacze naturalne do gotowania żyw-
ności, zagęszczacze warzywne, zapakowane zestawy obiado-
we składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub 
warzyw, zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, zawijana 
kanapka typu wrap, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 
zawijane suszone wodorosty [gimbap], zboża, zboża do żyw-
ności do spożycia przez ludzi, zboża przetworzone, zboża 
przetworzone do spożycia przez ludzi, zboża stosowane 
do produkcji makaronów, zbożowe artykuły śniadaniowe, 
zbożowe (płatki -), zefir [wyroby cukiernicze], żelki [wyroby cu-
kiernicze], ziarna kawy, ziarna kawy powlekane cukrem, ziarna 
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, ziarna sezamu [przyprawy], ziele an-
gielskie, ziemniaki (mąka -) do celów spożywczych, zioła 
do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 
zioła przetworzone, zioła suszone, ziołowe aromaty do przy-
rządzania napojów, ziołowo-miodowe pastylki do ssania [wy-
rób cukierniczy], zupa z czerwonej fasoli (patjuk), żywność 
na bazie kakao, żywność wytwarzana z opiekanych ziaren 
zbożowych, żywność na bazie owsa do spożycia przez ludzi, 
32 woda kokosowa jako napój, 43 dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, dostarczanie posiłków do bezpośred-
niego spożycia, katering obejmujący żywność i napoje 
na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyję-
cia koktajlowe, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, organizacja cateringu na imprezy urodzi-
nowe, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja 

przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankie-
tów, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
przygotowanie dań kuchni japońskiej do bezpośredniego 
spożycia, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania 
na wynos, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restau-
racjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napo-
jów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, 
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na targi i wystawy, świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
na zjazdy, udostępnianie opinii na temat restauracji, udostęp-
nianie sal konferencyjnych, udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, udzielanie informacji związanych z przygotowy-
waniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi 
barów kawowych, usługi barów piwnych, usługi barów z so-
kami, usługi barowe, usługi bufetów w zakresie barów koktaj-
lowych, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi 
doradców w zakresie win, usługi doradcze dotyczące żywno-
ści, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego 
żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinar-
nej, usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelo-
wych, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, 
usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], usługi ka-
wiarni, usługi koktajlbarów, usługi ogródków piwnych, usługi 
restauracji japońskich, usługi restauracji serwujących tempu-
rę, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon 
i soba, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usłu-
gi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach 
klientów, usługi restauracji z daniami ramen, usługi restaura-
cyjne, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie dostar-
czania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi 
w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie kwater wcza-
sowych, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napo-
jów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi 
w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, winiarnie, 
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(210) 485794 (220) 2018 05 10
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) Dermatoxin

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, lotio-
ny, mleczka kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, drewno 
zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, kadzideł-
ka, esencje eteryczne, perfumy, szampony, produkty toale-
towe, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, wyroby 
i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje 
lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone 
w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty far-
maceutyczne, preparaty multiwitaminowo - multiminerało-
we, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, 
borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, 
kosmetyki lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki derma-
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tologiczne, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki 
weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, preparaty 
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole 
lecznicze, mleczko pszczele do celów medycznych, nalew-
ki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole 
do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, 
tran, herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetycz-
na do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opa-
trunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.

(210) 485797 (220) 2018 05 10
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) Dermatoxin

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, lotio-
ny, mleczka kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, drewno 
zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, kadzideł-
ka, esencje eteryczne, perfumy, szampony, produkty toale-
towe, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, wyroby 
i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje 
lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone 
w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty far-
maceutyczne, preparaty multiwitaminowo - multiminerało-
we, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, 
borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, 
kosmetyki lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki derma-
tologiczne, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki 
weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, preparaty 
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole 
lecznicze, mleczko pszczele do celów medycznych, nalew-
ki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole 
do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, 
tran, herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetycz-
na do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opa-
trunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.

(210) 485954 (220) 2018 05 15
(731) DREWNO CENTRUM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa;  DREWNO S. SOKOŁOWSKI I T. 
DOBROWOLSKI SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa; 
FIRMA HANDLOWA FACHOWIEC K. KACZMAREK,  
H. STACHOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Tarnowo Podgórne

(540) MOVE ON zacznij od podłogi

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 19 panele podłogowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 485984 (220) 2018 05 16
(731) PROFARB SPÓŁKA OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) Domi MARKET BUDOWLANY

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, rolnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, na-
wozy do użyźniania gleby, kleje dla przemysłu, 2 farby, poko-
sty, lakiery, barwniki, żywice naturalne, środki zapobiegające 
korozji i zabezpieczające drewno, 3 artykuły chemii gospo-
darczej, środki wybielające i inne stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, 
kosmetyki, środki perfumeryjne, płyny do pielęgnacji wło-
sów, środki do czyszczenia zębów, 6 budowlane materiały 
metalowe, belki metalowe, bramy metalowe, dachówki me-
talowe, rury i przewody metalowe do instalacji centralnego 
ogrzewania, drut metalowy, drzwi i okna metalowe, osprzęt 
metalowy do drzwi i okien, konstrukcje metalowe, rury me-
talowe, zawiasy metalowe, 11 urządzenia do oświetlania, 
ogrzewania, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, grzejniki, bidety, 
bojlery, fontanny, kabiny natryskowe, krany, kotły grzewcze, 
kuchenki, lodówki, piece kuchenne, kominki domowe, prze-
wody wodociągowe, sedesy, umywalki, wanny łazienkowe, 
wyciągi, żarówki elektryczne, 17 materiały izolacyjne, uszczel-
niające i wypełniające, rury giętkie niemetalowe, styropian, 
uszczelki do rur, złączki do rur niemetalowych, szklana wata 
izolacyjna, węże do podlewania, tkaniny z włókna szklane-
go do izolacji, zaprawy izolacyjne, żywice sztuczne, wyroby 
z kauczuku i gumy, 19 materiały budowlane niemetalowe, 
drewno budowlane, drewno obrobione w stanie surowym, 
drzwi i okna niemetalowe, cegła, cement, boazerie, bramy 
niemetalowe, papa, parkiety, rury niemetalowe, tarcica, wap-
no, szkło budowlane, terakota, rury sztywne niemetalowe 
stosowane w budownictwie, kostka brukowa niemetalowa, 
20 meble pokojowe, kuchenne, meble biurowe, meble szkol-
ne, osprzęt niemetalowy do mebli, zawiasy niemetalowe, 
osprzęt do zasłon, wyroby z korka, wikliny nie ujęte w innych 
klasach, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego 
oraz pojemniki, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne 
nie ujęte w innych klasach, deski do prasowania, dozowniki 
mydła, fajans, garnki kuchenne, serwisy do kawy z metali nie-
szlachetnych, naczynia stołowe, porcelana, szczotki, termosy, 
kosze na śmieci, wiadra, mopy, zmiotki, 24 tekstylia i wyroby 
włókiennicze nie ujęte w innych klasach, tkaniny bawełniane, 
jedwabne i wełniane, dzianina, drelichy, firanki, kapy i narzu-
ty na łóżka, pościel, ręczniki, 27 dywany, chodniki (kilimy), 
maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania 
podłóg, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, wody mineralne 
i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe i inne napoje 
bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, 35 zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów obejmujących pro-
dukty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa 
i ogrodnictwa, farby, pokosty, lakiery, żywice naturalne, środ-
ki wybielające, proszki do prania, środki do czyszczenia, szo-
rowania i ścierania, mydła, kosmetyki i środki perfumeryjne, 
metalowe materiały budowlane, wyroby żelazne, urządzenia 
do oświetlenia, ogrzewania, gotowania, chłodzenia, susze-
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nia, wentylacji, wyroby z papieru i tektury, sprzęt biurowy, 
wyroby z kauczuku i gumy, materiały izolacyjne, uszczelnia-
jące, wypełniające, rury giętkie niemetalowe, materiały bu-
dowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe, meble 
pokojowe, kuchenne i biurowe, przybory kuchennego go-
spodarstwa domowego i pojemniki, wyroby z drewna, korka 
i wikliny lub z tworzyw sztucznych, maty, słomianki, napoje 
bezalkoholowe, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować w sklepach, hurtowniach i składach materiałów 
budowlanych oraz na stronie internetowej, reklama, pokazy 
towarów, organizowanie targów i wystaw, 36 zarządzanie 
majątkiem nieruchomym, wynajmowanie powierzchni biu-
rowych i handlowych.

(210) 486008 (220) 2018 05 16
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) CRAZY BALL

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki do zabawy, 
zabawki, gry i przedmioty do zabawy.

(210) 486012 (220) 2018 05 16
(731) EUROZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Start do nart
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet; or-
ganizacja kampanii reklamowych; usługi reklamowej agencji 
radiowej; usługi publikowania tekstów reklamowych; aranża-
cja wydarzeń w celach reklamowych; promocje i pośrednic-
two w sprzedaży; sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz 
sponsorów; reklama w sieci komputerowej; usługi reklamo-
we; dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materia-
łów reklamowych; uaktualnianie materiałów reklamowych; 
wprowadzenie reklamy radiowej do sieci Internet; usługi po-
średnictwa handlowego na rzecz osób trzecich w zakresie 
towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, 
sieci kablowych i bezprzewodowych, wypożyczanie czasu 
i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicz-
nej, wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja 
programów radiowych; zapis wybranych danych i określe-
nie ich zawartości w sieciach, badania percepcji programów 
radiowych i telewizyjnych oraz analiz wyników, 38 usługi 
agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności 
i wiadomości; usługi łączności telefonicznej poprzez ter-
minale komputerowe; emisja programów radiowych i tele-
wizyjnych; transmisje i retransmisje programów radiowych 
i telewizyjnych; transmisja dźwięku i informacji w tym pro-
gramów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne 
sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym online i offline, 
przez Internet; organizowanie i rozpowszechnianie progra-
mów edukacyjnych i rozrywkowych; usługi portalu interne-
towego obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem In-
ternetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych; 
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych; 
prowadzenie i organizowanie transmisji; retransmisja progra-
mów; poczta elektroniczna; wykorzystanie znaku w rekla-
mie, promocji, sponsoringu i wskazaniach sponsoringowych 
w/w usług, 41 organizowanie i prowadzenie gier i konkur-
sów; organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów mu-
zycznych; organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów 
sportowych; organizowanie i prowadzenie imprez i konkur-

sów edukacyjnych; organizowanie i prowadzenie imprez 
i konkursów w celach rozrywkowych; organizowanie i pro-
wadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych; orga-
nizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie roz-
rywki; organizowanie i prowadzenie turniejów sportowych 
i rekreacyjnych; organizowanie i prowadzenie zawodów; or-
ganizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych; 
organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyj-
nych; organizowanie kursów szkoleniowych; organizowanie 
i prowadzenie koncertów; zarządzanie koncertami; obsługa 
koncertów muzycznych; koncerty muzyczne na żywo; kon-
certy muzyczne za pośrednictwem radia; usługi doradcze 
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem koncertów; nauka jazdy na nartach; 
instruktaż w zakresie sportów zimowych; usługi w zakresie 
produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych; 
organizacja czasu wolnego; usługi w zakresie opracowywa-
nia reportażu; reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, 
sportowym, edukacyjnym; usługi reporterskie; prowadzenie 
i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach 
rozrywkowych, kulturalnych; obsługa imprez okolicznościo-
wych; organizowanie pokazów i widowisk artystycznych.

(210) 486197 (220) 2018 05 22
(731) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łosice

(540) PREMIUM P QUALITY PROHIBICJA PURE VODKA 
MADE IN POLAND CZYSTA ZBOŻOWA WÓDKA 
1920 Polski spirytus zbożowy w 100 % z surowca 
pochodzącego z gorzelni rolniczej

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 26.11.02, 05.07.03, 
27.07.01

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

(210) 486349 (220) 2018 05 25
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BE POWER ENERGY DRINK CLASSIC
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(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, wita-
miny, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków 
zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, 
dietetyczne dodatki do żywności, dodatki dietetyczne w tym 
w formie napojów, dodatki witaminowe i mineralne, prepa-
raty witaminowe i mineralne, napoje witaminizowane i z do-
datkami dietetycznymi, suplementy żywnościowe, tabletki 
witaminowe, tabletki z kofeiną, żelki witaminowe, preparaty 
kofeinowe, 30 nielecznicze tabletki, których głównym składni-
kiem jest kofeina, 32 napoje bezalkoholowe, aromatyzowane 
napoje gazowane, napoje na bazie orzechów i soi, soki, wody, 
preparaty do produkcji napojów, napoje energetyzujące, na-
poje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin.

(210) 486369 (220) 2018 05 25
(731) FOSZCZ MACIEJ SOUL-FARM, Bielsko-Biała
(540) Soul-Farm

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.04.01, 26.04.02, 
26.04.17, 26.03.11, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08

(510), (511) 5 substancje dietetyczne oraz dodatki odżyw-
cze do celów leczniczych, preparaty witaminowe, mine-
ralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, zioła 
lecznicze, herbaty lecznicze, preparaty do kąpieli do celów 
medycznych, cukier do celów medycznych, oleje lecznicze, 
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty zio-
łowe do celów medycznych, mydła lecznicze, sole do celów 
medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
błonnik pokarmowy, kosmetyczne preparaty lecznicze, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, kolagen do celów 
medycznych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety 
ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy diety zawie-
rające siemię lniane, suplementy diety zawierające olej lniany, 
syropy do użytku farmaceutycznego, żywność liofilizowana 
przystosowana do celów medycznych, 35 usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie żywności i suplementów diety, prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej w zakresie żywności i suplementów diety, reklama 
i promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie żywności, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, prowadzenie sklepu i hurtowni 
z wyrobami spożywczymi.

(210) 486407 (220) 2018 05 26
(731) FUTERA KONRAD MICHAŁ, Warszawa
(540) Fu3ak sailing team

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.21, 
18.03.10

(510), (511) 41 edukacja, edukacja dorosłych, edukacja i szko-
lenia związane z ochroną natury i środowiskiem, edukacja 
(informacje o -), edukacja (informacje dotyczące -), edukacja 

językowa, edukacja [nauczanie], edukacja online z kompute-
rowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstrane-
tów, edukacja prawna, edukacja, rozrywka i sport, edukacja 
sportowa, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, edycja 
druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów 
reklamowych, edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo, 
edycja zdjęć, elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, elektroniczne usługi 
biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektro-
nicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, 
informacji audio i/lub wideo, fankluby, fitness kluby, fotogra-
fia, fotografia lotnicza, fotografia portretowa, fotoreportaże, 
imprezy kulturalne, imprezy taneczne, informacja o edukacji, 
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekre-
acji, informacje bibliograficzne, informacje na temat sportu, 
informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawo-
dowych, informacje o rekreacji, szkolenia żeglarskie, organi-
zacja zawodów żeglarskich, organizacja regat jachtowych.

(210) 487000 (220) 2018 06 12
(731) SCHUBERT-MASSOC BOGUSŁAWA, Opypy; 

SCHUBERT KAROLINA, Opypy
(540) Cytrynowe Królowe

(531) 29.01.12, 05.07.12, 05.07.22, 05.03.13, 25.01.09, 27.05.01
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 487177 (220) 2018 06 15
(731) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń
(540) VIMAX
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, barwniki spożywcze 
pozyskane z żywności barwiącej, preparaty do barwie-
nia żywności i napojów, barwniki, barwniki bezpośrednie, 
barwniki do napojów, barwniki do piwa, barwniki do użyt-
ku w produkcji żywności, barwniki do zastosowania w pro-
dukcji napojów, barwniki do żywności, barwniki spożywcze 
do użytku domowego, barwniki spożywcze uzyskane z so-
czystych owoców, barwniki syntetyczne, dodatki do użytku 
jako barwniki do artykułów spożywczych, ekstrakty ze sło-
du do użytku jako barwnik do napojów, ekstrakty ze słodu 
do użytku jako barwnik do żywności, naturalne barwniki, 
3 aromaty, barwniki do celów kosmetycznych, olejki eterycz-
ne, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 5 preparaty 
witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki funk-
cjonalne w postaci suplementów diety, preparaty witamino-
we w postaci suplementów diety, dodatki do suplementów 
diety, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywno-
ści do celów niemedycznych, lecznicze dodatki do żywności, 
uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, 
29 napoje mleczne aromatyzowane, ekstrakty mięsne, eks-
trakty drobiowe, ekstrakty do zup, zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z po-
midorów, ekstrakty alg do celów spożywczych, koncentraty 
soków warzywnych do konsumpcji, koncentraty pomidoro-
we, koncentraty zup, 30 aromaty spożywcze inne niż olej-
ki eteryczne, ekstrakty przypraw, koncentraty warzywne 
stosowane jako przyprawy, przyprawy, zioła do celów spo-
żywczych, zioła suszone, aromaty do żywności, aromaty 
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do napojów, aromaty do produktów mleczarskich, aromaty 
do wsadów owocowych, aromaty do wyrobów ciastkarskich 
i cukierniczych, aromaty do zup i dań gotowych, aromaty 
do wyrobów mięsnych i garmażeryjnych, aromaty do sosów, 
aromaty do marynat, oleju i octu, aromaty do przetworów 
owocowo-warzywnych, aromaty do przekąsek suchych, 
dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, 
cukier do przygotowywania napojów izotonicznych, sub-
stancje nadające smak w celu dodania do napojów, inne niż 
olejki eteryczne. wyciągi słodowe stosowane jako aromaty, 
ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, owocowe aro-
maty, inne niż esencje, aromaty w formie sosów w proszku, 
bazy do przyrządzania koktajli mlecznych, roślinne aro-
maty do napojów, słone aromaty spożywcze do żywności, 
ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, 
ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, 
ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów 
spożywczych, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty 
do artykułów spożywczych, jadalne aromaty do artykułów 
żywnościowych, naturalne aromaty dodawane do lodów, 
aromaty do ciast, preparaty aromatyczne do wypieków, 
preparaty aromatyczne do cukierków, aromaty do przeką-
sek, ekstrakty przypraw, marynaty zawierające przyprawy, 
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), dodatki smakowe 
i przyprawy, sól spożywcza o obniżonej zawartości sodu, 
preparaty żywnościowe zawierające sól spożywczą, dodatki 
do żywności takie jak substancje stanowiące substytuty soli, 
ekstrakty drożdżowe, hydrolizaty biała roślinnego, autolizaty 
drożdżowe, glutaminiany do celów spożywczych, rybonu-
kleotydy, przyprawy, pochodne soi, modyfikatory smaku, 
aminokwasy, kwasy organiczne, chemiczne przyprawy ku-
chenne, cukry, substancje konserwujące, regulatory kwaso-
wości, substancje wzbogacające wartość odżywczą, mine-
rały przeznaczone do stosowania w środkach spożywczych, 
artykułach żywnościowych jako preparaty przyprawowe 
o obniżonej lub niskiej zawartości soli, 32 napoje bezalko-
holowe, napoje izotoniczne, proszki do sporządzania napo-
jów, preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji 
napojów, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoho-
lowych, mieszanki do sporządzana napojów, proszki do spo-
rządzania napojów, syropy do napojów bezalkoholowych, 
soki, soki warzywne, koncentraty soków owocowych, kon-
centraty do sporządzania napojów owocowych, 33 ekstrak-
ty napojów alkoholowych, alkoholowe ekstrakty owocowe.

(210) 487223 (220) 2018 06 18
(731) YOGO FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) WYTWÓRNIA ŚWIEŻYCH LODÓW

(531) 26.01.01, 25.01.09, 27.05.01
(510), (511) 30 świeże lody spożywcze, 43 usługi gastrono-
miczne, bary szybkiej obsługi, stołówki, jadłodajnie, snack 
bary, pizzerie, bistra, restauracje, kawiarnie, przygotowywa-
nie posiłków, napojów i żywności, przygotowanie dań na za-
mówienie oraz ich dostawa, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi cateringowe, usługi barowe, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, koncer-
ty, konferencje, pokazy, wystawy, organizowanie przyjęć 
okolicznościowych.

(210) 487226 (220) 2018 06 18
(731) DWD SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ZALU

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, blacha sta-
lowa w arkuszach dla potrzeb budownictwa, metalowa 
armatura do rur, przewodów, spustów, odwodnień, kana-
lizacji dla potrzeb budownictwa, armatura do przewodów 
sprężonego powietrza metalowa dla potrzeb budownictwa, 
metalowe barierki bezpieczeństwa na drogach, mostach, 
wiaduktach i przepustach, belki metalowe jako konstrukcje 
kasetowe, z kształtowników i blach dla potrzeb budownic-
twa, belki stropowe metalowe drogach, mostach, wiaduk-
tach i przepustach, drobne wyroby żelazne stosowane w bu-
downictwie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, pręty 
metalowe do zgrzewania stosowane w budownictwie dróg, 
mostów, wiaduktów i przepustów, metalowe drzwi, furty, 
klapy, włazy stosowane w budownictwie dróg, mostów, 
wiaduktów i przepustów, siatki metalowe stosowane w bu-
downictwie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, folia 
aluminiowa, folia cynowa, folie metalowe do owijania stoso-
wane w budownictwie dróg, mostów, wiaduktów i przepu-
stów, konstrukcje nośne metalowe, konstrukcje przenośne 
metalowe, materiały zbrojeniowe z metalu do przewodów 
rurowych stosowanych w budownictwie dróg, mostów, wia-
duktów i przepustów, metalowe konstrukcyjne i budowlane, 
osłony do rur metalowe stosowane w budownictwie dróg, 
mostów, wiaduktów i przepustów, płyty konstrukcyjne me-
talowe, płyty kotwiące stosowane w budownictwie dróg, 
mostów, wiaduktów i przepustów, rury i rynny metalowe 
do systemów odwadniania stosowanych w budownictwie 
dróg, mostów, wiaduktów i przepustów z wyjątkiem wiert-
nictwa ropy i gazu, schody z metalu stosowane w budow-
nictwie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, zawiesia 
metalowe do przenoszenia ładunków, zawory wodnospu-
stowe metalowe, Metalowe wyroby z branży ogrodzeniowej 
(z wyłączeniem stalowych wyrobów hutniczych), ogrodze-
nia metalowe, metalowe akcesoria siatkowe: przelotki, śruby 
mocujące, naciągi, napinacze do siatki, opaski, metalowe 
akcesoria panelowe: obejmy do słupów ogrodzeniowych, 
obejmy narożne i końcowe, elementy mocujące- klamry, 
złącza mostkowe, łączniki paneli, śruby hakowe, elementy 
dystansowe, metalowe akcesoria do ogrodzeń przenośnych 
i kutych: klamry, obejmy, kątowniki, maskownice zapadkowe, 
wciągniki do drutu, mocowanie słupów ogrodzeniowych, 
17 folie metalowe izolacyjne, kształtki, niemetalowe, do rur 
elastycznych, kształtki, niemetalowe, do rur sztywnych, 
materiały do uszczelniania okien i drzwi, arkusze azbesto-
we stosowane w budownictwie dróg, mostów, wiaduk-
tów i przepustów, arkusze z celulozy z surowców wtórnych 
nie do pakowania, arkusze z wiskozy nie do pakowania, arku-
sze z wiskozy nie przeznaczone do zawijania i pakowania sto-
sowane w budownictwie dróg, mostów, wiaduktów i prze-
pustów, niemetalowa armatura do przewodów odwadniania 
stosowanych w budownictwie dróg, mostów, wiaduktów 
i przepustów, folie niemetalowe izolacyjne, folie z tworzyw 
sztucznych do stosowania w budownictwie, giętkie prze-
wody niemetalowe, gumowe kształtki do stosowania w bu-
downictwie, metalowe materiały wypełniające, materiały 
wyściełające z tworzyw sztucznych stosowane w budownic-
twie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, wyroby z miki 
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do stosowania budownictwie dróg, mostów, wiaduktów 
i przepustów, osłony niemetalowe do rur, przewody giętkie 
niemetalowe, wpusty, pokrywy, zbiorniki i ich części stoso-
wane w budownictwie dróg, mostów, wiaduktów i przepu-
stów, substancje uszczelniające do połączeń stosowanych 
w budownictwie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, 
szczeliwo azbestowe, sztuczne żywice jako półprodukty, 
taśmy izolacyjne, taśmy przylepne stosowane w budow-
nictwie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, tektura 
azbestowa, tkaniny azbestowe, tkaniny izolacyjne, tkaniny 
z włókna szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne półprze-
tworzone, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stoso-
wane w produkcji, uszczelki do połączeń, uszczelki do rur, 
uszczelnienia wodoodporne, wata szklana do izolacji, wełna 
mineralna jako izolator, wełna żużlowa jako izolator, włókna 
węglowe, włókna z tworzyw sztucznych, włókna szklane sto-
sowane w budownictwie dróg, mostów, wiaduktów i prze-
pustów z wyjątkiem wiertnictwa ropy i gazu, niemetalowe 
wypełnienia do rozprężnych złączy z wyjątkiem wiertnictwa 
ropy i gazu, zaprawy izolacyjne stosowane w budownictwie 
dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, zawory klapowe 
gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, zbro-
jenie niemetalowe do rur, zderzaki amortyzujące gumowe 
stosowane w budownictwie dróg, mostów, wiaduktów 
i przepustów, złączki niemetalowe do rur, związki chemiczne 
do uszczelniania przecieków w budowie dróg, mostów, wia-
duktów i przepustów, żywice akrylowe jako półprodukty, ży-
wice syntetyczne jako półprodukty stosowane w budownic-
twie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, 19 ogrodzenia 
niemetalowe, niemetalowe akcesoria do ogrodzeń, akceso-
ria z tworzywa: kapturki i zaślepki, maskownice śrub, profile 
z tworzywa sztucznego, kraty nie z metalu, niemetalowe 
materiały budowlane, mechanizmy do barier, ogrodzeń, 
drzwi i bramek, prefabrykowane betonowe bloki i funda-
menty, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownic-
twa, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w sklepie/ach, hurtowni/ach z artykułami: budowlanymi ma-
teriałami metalowymi, budowlanymi materiałami niemetalo-
wymi, urządzeniami dla gospodarki komunalnej, dla branży 
wodnościekowej, ciepłowniczej, przepompownie ścieków, 
pompy obiegowe, pompy odśrodkowe, pompy dostarczają-
ce wodę, pompy do czystej wody, pompy do zanieczyszczo-
nej wody, pompy do celów przemysłowych, pompy hydrau-
liczne, pompy sprężające powietrze, urządzenia regulacyjne 
i kontrolne do pomp, pompowni, takie jak zawory, zawory, 
zawory regulacyjne automatyczne, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach z: 
ogrodzeniami niemetalowymi, niemetalowymi akcesoriami 
do ogrodzeń, metalowymi wyroby z branży ogrodzeniowej, 
usługi przedstawicielstw handlowych na rzecz osób trzecich, 
37 usługi ogólnobudowlane, naprawy, usługi instalacyjne, 
usługi w zakresie budowy, instalacji, konserwacji, wymiany 
i napraw, urządzeń nawadniających, chłodniczych, urządzeń 
do uzdatniania i filtracji wody, ogrzewania, klimatyzacji, wen-
tylacji, nawilżania, usługi doradcze w odniesieniu do wyżej 
wymienionych usług, nadzór techniczny w zakresie budow-
nictwa, wykonanie, naprawy i remonty w zakresie ww. usług, 
to jest w instalacjach sanitarnych, grzewczych, elektrycznych, 
klimatyzacyjnych, usługi związane z wykonywaniem budyn-
ków, dróg, mostów, malowanie, instalatorstwo hydrauliczne, 
ogrzewcze, dekarstwo, usługi związane z robotami ziemny-
mi (przeciski, przewierty, naprawy dróg i wszelkiego rodzaju 
wykopy, wiercenia geologiczno - inżynierskie), budowa i in-
stalowanie, remonty, konserwacja, naprawy, nadzór, serwis 
instalacji elektrycznych, usługi w zakresie montażu ogro-

dzeń, krat do odgradzania nieruchomości, posesji, placów 
budowy i podobnych obiektów, oraz związane z tym roboty 
naziemne, 42 doradztwo techniczne i budowlane, kosztory-
sowanie, analiza projektów technicznych, badania technicz-
ne, pomiary terenu, usługi projektowania, usługi w zakresie 
projektowania: instalacji wewnętrznych, linii instalacyjnych, 
systemów nawadniających, ogrodzeń posesji, placów bu-
dowy i podobnych obiektów, kontrola, badania i ekspertyzy 
w zakresie systemów nawadniających. Instalacji sanitarnych, 
grzewczych, elektrycznych, klimatyzacyjnych oraz innych 
specjalistycznych pracach przemysłowo - instalacyjnych, 
projektowanie i instalowanie systemów zabezpieczeń da-
nych komputerowych.

(210) 487388 (220) 2018 06 21
(731) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany
(540) Fantastick
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa i leśnictwa 
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciw pasożytom, chemiczne środki do ochro-
ny roślin i nasion z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, nawozy 
ogrodnicze i rolnicze, nawozy sztuczne i naturalne, nawozy 
użyźniające glebę, koncentraty nawozowe, surowce mine-
ralne przeznaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, gli-
nokrzemiany, serycyt, karbonyl do ochrony roślin, siarczany, 
siarczan amonu, fosforany, superfosfaty, ściółka jako nawóz, 
torf jako nawóz, wodorosty jako nawóz, żużel jako nawóz, 
preparaty do użyźniania gleby, guma arabska do celów 
przemysłowych, dodatki chemiczne do środków owado-
bójczych, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki che-
miczne do środków grzybobójczych, adiuwanty stosowane 
jako środki zwilżające w dyspersji herbicydów, insektycydów 
i fungicydów oraz mające także zastosowanie we wspoma-
ganiu penetracji i irygacji gleby, 5 środki owadobójcze, środki 
grzybobójcze.

(210) 487589 (220) 2018 06 27
(731) DERMOTECH BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) YUZMII

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

(210) 487650 (220) 2018 06 28
(731) BMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grójec
(540) BMB sp. z o.o.
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(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.01.18
(510), (511) 5 drażetki lecznicze odświeżające oddech, cu-
kierki antyseptyczne. cukierki hamujące głód nikotynowy, 
cukierki do celów leczniczych, środki dezynfekcyjne do jamy 
ustnej, żywność do celów medycznych, guma do żucia 
do celów leczniczych, cukierki medyczne do odchudzania, 
dodatki odżywcze do celów leczniczych, pastylki do celów 
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczni-
czych, preparaty podnoszące odporność organizmu, wzbo-
gacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, 
suplementy diety, 30 wyroby cukiernicze, czekoladki, cukier-
ki, słodycze, cukierki miętowe, gumy do żucia, żelki i batony 
czekoladowe, składniki używane do produkcji wspomnia-
nych artykułów, mianowicie, skrobia, cukier, kakao, czeko-
lada, słodziki i syropy, liofilizowane dania, musli, aromaty 
do żywności, balony zbożowe, ciastka, napoje czekoladowe, 
napoje kakaowe, napoje na bazie herbaty, orzechy czekola-
dowe, lody, miód, melasa, przyprawy, 35 sprzedaż detaliczna 
i hurtowa wyrobów cukierniczych, słodyczy, czekoladek, cu-
kierków miętowych, cukierków, gumy do żucia, żelków i ba-
tonów czekoladowych, składników używanych do produkcji 
wspomnianych artykułów, mianowicie, skrobi, cukru, kakao, 
czekolady, słodzików i syropów, reklama, produkcja i sprze-
daż słodyczy, cukierków w celach reklamowych, sprzedaż 
gadżetów reklamowych, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, 39 usługi pa-
kowania produktów, usługi pakowania słodyczy, wyrobów 
cukierniczych, konfekcjonowanie produktów spożywczych, 
konfekcjonowanie słodyczy.

(210) 487653 (220) 2018 06 28
(731) BMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grójec
(540) BMB sp. z o.o.

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25, 26.01.18
(510), (511) 5 drażetki lecznicze odświeżające oddech, cu-
kierki antyseptyczne. cukierki hamujące głód nikotynowy, 
cukierki do celów leczniczych, środki dezynfekcyjne do jamy 
ustnej, żywność do celów medycznych, guma do żucia 
do celów leczniczych, cukierki medyczne do odchudzania, 
dodatki odżywcze do celów leczniczych, pastylki do celów 
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczni-
czych, preparaty podnoszące odporność organizmu, wzbo-
gacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, 
suplementy diety, 30 wyroby cukiernicze, czekoladki, cukier-
ki, słodycze, cukierki miętowe, gumy do żucia, żelki i batony 
czekoladowe, składniki używane do produkcji wspomnia-
nych artykułów, mianowicie, skrobia, cukier, kakao, czeko-
lada, słodziki i syropy, liofilizowane dania, musli, aromaty 
do żywności, batony zbożowe, ciastka, napoje czekoladowe, 
napoje kakaowe, napoje na bazie herbaty, orzechy czekola-
dowe, lody, miód, melasa, przyprawy, 35 sprzedaż detaliczna 
i hurtowa wyrobów cukierniczych, słodyczy, czekoladek, cu-
kierków miętowych, cukierków, gumy do żucia, żelków i ba-
tonów czekoladowych, składników używanych do produkcji 
wspomnianych artykułów, mianowicie, skrobi, cukru, kakao, 

czekolady, słodzików i syropów, reklama, produkcja i sprze-
daż słodyczy, cukierków w celach reklamowych, sprzedaż 
gadżetów reklamowych, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, 39 usługi pa-
kowania produktów, usługi pakowania słodyczy, wyrobów 
cukierniczych, konfekcjonowanie produktów spożywczych, 
konfekcjonowanie słodyczy.

(210) 487742 (220) 2018 07 02
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Świat Premium
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debe-
towe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne 
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, 
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki ob-
wodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elektronicz-
ne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwa-
rzający dane, komputery, bankomaty, aparatura elektroniczna 
do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia 
do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania de-
pozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, 
urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne 
do punktów sprzedaży, mechanizmy na monety do automa-
tów sprzedających, elektroniczne maszyny do rejestrowania 
operacji finansowych, kasy sklepowe, maszyny liczące, urzą-
dzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub 
obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart 
płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie kom-
puterowe wspomagające świadczenie usług bankowych, 
finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputero-
we do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie 
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdzia-
łanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania do za-
bezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji 
poufnych informacji, 35 usługi audytorskie, usługi księgowe, 
rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta, doradztwo 
biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i anali-
zy ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, 
reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, 
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni 
reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi programów 
lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy kosz-
tów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania 
informacji o działalności gospodarczej, opracowywanie infor-
macji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi 
i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, usługi systema-
tyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych 
bazach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, 
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowa-
na w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi 
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, ad-
ministrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyj-
mowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, 
usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń 
pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych 
i międzynarodowych stosunkach bankowych, usługi wykony-
wania operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania 
i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych, 
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usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji ban-
kowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi 
maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, trans-
akcje w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia 
obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami 
na zlecenie, emisja papierów wartościowych, obrót papiera-
mi wartościowymi, prowadzenie kont depozytowych papie-
rów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów warto-
ściowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz 
emitentów papierów wartościowych, pożyczki na emisję pa-
pierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji 
finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie infor-
macji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi de-
pozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, 
dokumentów i papierów wartościowych, usługi udostępnia-
nia skrytek sejfowych, obrót wierzytelnościami, inwestycje 
kapitałowe, usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze 
emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarzą-
dzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi świadczeń emery-
talnych, zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami 
inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powier-
nicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi 
kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze 
i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwesty-
cyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie 
leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), 
bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecznych, 
administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakre-
sie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, 
faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych, 
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, 
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsoro-
wanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie 
bankowości hipotecznej, usługi w zakresie majątku nierucho-
mego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomo-
ści oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, 
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych fi-
nansowych i generowania raportów, udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego do zarządzania finansami, hosting 
serwerów transakcyjnych, hosting komputerowych baz da-
nych, administrowanie uprawnieniami użytkowników w sie-
ciach komputerowych, udostępnianie wirtualnych systemów 
komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnia-
nie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez chmury 
obliczeniowe, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów ser-
werów sieci komputerowych, udostępnianie oprogramowa-
nia w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie elektro-
nicznej przestrzeni pamięciowej w Internecie, udostępnianie 
online oprogramowania nie do pobrania, opracowywanie 
baz danych, utrzymywanie baz danych, hosting komputero-
wych baz danych, umożliwianie tymczasowego użytkowa-
nia oprogramowania online nie do pobrania do zarządzania 
bazami danych, dostarczanie informacji z baz danych do-
stępnych online z możliwością wyszukiwania, usługi w za-
kresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów 
informatycznych, programowanie komputerowe, informacja 
o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Interne-
cie, 45 rejestrowanie domen internetowych, licencjonowanie 
znaków towarowych, licencjonowanie własności intelektu-
alnej, licencjonowanie programów komputerowych, licen-
cjonowanie baz danych, doradztwo prawne, usługi prawne 
w zakresie przygotowywania umów, informacja o wszystkich 
ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(210) 487743 (220) 2018 07 02
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Świat Premium Banku Pekao S.A.
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty de-
betowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunk-
cyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfi-
kacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające 
płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, 
elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, apa-
ratura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart 
bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty 
do wpłat i pozostawiania depozytów, automatyczne ma-
szyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów 
sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprze-
daży, mechanizmy na monety do automatów sprzeda-
jących, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji 
finansowych, kasy sklepowe, maszyny liczące, urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub ob-
razu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart 
płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe wspomagające świadczenie usług banko-
wych, finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie 
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, opro-
gramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom 
płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, 
oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, opro-
gramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi 
audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie 
wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, 
analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, usługi 
w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi re-
klamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni rekla-
mowej i czasu reklamowego, usługi obsługi programów 
lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy 
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostęp-
niania informacji o działalności gospodarczej, opracowy-
wanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi i zbiorami danych w systemach kom-
puterowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji 
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo 
w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich 
ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36 usłu-
gi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowości interne-
towej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi 
prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie 
rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania 
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usłu-
gi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń 
pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajo-
wych i międzynarodowych stosunkach bankowych, usłu-
gi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi 
przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń 
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi 
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami 
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, 
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarzą-
dzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościo-



36 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT43/2018

wych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie 
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfero-
wych świadczone na rzecz emitentów papierów warto-
ściowych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, 
analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośred-
nictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie 
emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi 
przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów 
i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek 
sejfowych, obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, 
usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze emery-
talne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia 
inwestycjami emerytalnymi, usługi świadczeń emerytal-
nych, zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami 
inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powier-
nicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi 
kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze 
i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwesty-
cyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie 
leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), 
bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecznych, 
administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakre-
sie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, 
faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych, 
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, 
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsoro-
wanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie 
bankowości hipotecznej, usługi w zakresie majątku nieru-
chomego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nie-
ruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich 
ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym 
prezentowana w Internecie, 42 umożliwianie tymczasowe-
go użytkowania oprogramowania nie do pobrania do ana-
lizowania danych finansowych i generowania raportów, 
udostępnianie oprogramowania komputerowego do za-
rządzania finansami, hosting serwerów transakcyjnych, 
hosting komputerowych baz danych, administrowanie 
uprawnieniami użytkowników w sieciach komputerowych, 
udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych 
poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wirtualnych 
środowisk komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, 
wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci 
komputerowych, udostępnianie oprogramowania w glo-
balnej sieci komputerowej, udostępnianie elektronicznej 
przestrzeni pamięciowej w Internecie, udostępnianie onli-
ne oprogramowania nie do pobrania, opracowywanie baz 
danych, utrzymywanie baz danych, hosting komputero-
wych baz danych, umożliwianie tymczasowego użytkowa-
nia oprogramowania online nie do pobrania do zarządza-
nia bazami danych, dostarczanie informacji z baz danych 
dostępnych online z możliwością wyszukiwania, usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania syste-
mów informatycznych, programowanie komputerowe, in-
formacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 45 rejestrowanie domen internetowych, licen-
cjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie własno-
ści intelektualnej, licencjonowanie programów kompute-
rowych, licencjonowanie baz danych, doradztwo prawne, 
usługi prawne w zakresie przygotowywania umów, infor-
macja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie.

(210) 487756 (220) 2018 07 03
(731) PROFIT M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) PROFIT24.pl

(531) 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 
27.05.01

(510), (511) 16 książki, podręczniki, komiksy, drukowane ma-
teriały edukacyjne, artykuły biurowe, papiernicze, przybory 
szkolne.

(210) 487769 (220) 2018 07 03
(731) KADLEC-WOJTCZAK ALEKSANDRA, Poznań
(540) SIS&BRO
(510), (511) 25 stroje baseballowe, stroje jednoczęściowe, 
stroje plażowe, stroje do karate, stroje kąpielowe monikini, 
stroje do taekwondo, stroje do aikido, stroje dla sędziów 
sportowych, stroje do sportów walki, stroje do jazdy na nar-
tach wodnych, slipy męskie, figi damskie, bielizna, bielizna 
termoaktywna, body [bielizna], bielizna damska, bielizna 
funkcjonalna, bielizna wchłaniająca pot, bielizna dla kobiet, 
bokserki damskie [bielizna], bielizna dla mężczyzn, bielizna 
osobista z dzianiny, bielizna wyszczuplająca [wyroby gor-
seciarskie], bielizna damska typu body, połączenie koszul-
ki z majtkami [bielizna damska], jednoczęściowa bielizna 
damska [body połączone z rajstopami], skarpety termoak-
tywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, termoaktyw-
ne nakrycia głowy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, 
odzież o termoizolacyjnych właściwościach, kombinezony 
piankowe, kombinezony piankowe do surfingu, kombine-
zony piankowe do windsurfingu, kombinezony piankowe 
dla narciarzy wodnych, kombinezony piankowe do spor-
tów wodnych powierzchniowych, kombinezony piankowe 
do nart wodnych i sportów podwodnych, koszulki bez rę-
kawów, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, 
koszulki dla siatkarzy, koszulki do tenisa, koszulki do futbolu 
amerykańskiego, koszulki z krótkim rękawem, koszulki gim-
nastyczne bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, 
koszulki do gry w rugby, koszulki sportowe z krótkimi ręka-
wami, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, 
koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące 
przed promieniowaniem UV, spodnie, spodnie dresowe, 
spodnie joggingowe, spodnie snowboardowe, spodnie 
golfowe, spodnie narciarskie, spodnie kolarskie, spodnie 
nieprzemakalne, spódnico-spodenki, spódnice golfowe, 
spodnie do joggingu, spodnie od dresu, spodnie ze stretchu, 
spodnie do jogi, spodnie do jeździectwa, spodnie, koszule 
i spódniczki do golfa, spodniumy [kostiumy ze spodniami 
dla kobiet], spodnie do joggingu [odzież], spodnie narciar-
skie [na szelkach], spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, 
spodnie do futbolu amerykańskiego, spodnie z ochraniacza-
mi do użytku sportowego, męskie i damskie kurtki, płaszcze, 
spodnie i kamizelki, czapki sportowe, koszule sportowe, kurt-
ki sportowe, bluzy sportowe, obuwie sportowe, skarpetki 
sportowe, skarpety sportowe, spodnie sportowe, podkoszul-
ki sportowe, szorty sportowe, odzież sportowa, komplety 
sportowe, rajstopy sportowe, buty sportowe, staniki sporto-
we, stroje sportowe, płaszcze sportowe, znaczniki [narzutki] 
sportowe, skarpetki dla sportowców, obuwie do uprawiania 
sportów, skarpety do sportów wodnych, kurtki jako odzież 
sportowa, kurtki sportowe do rozgrzewki, topy sportowe 
do rozgrzewki, czapki i czapeczki sportowe, bluzy sporto-
we z kapturem, obuwie inne niż sportowe, buty treningowe 
[obuwie sportowe], buty tenisowe [obuwie sportowe], ko-
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szule sportowe pochłaniające wilgoć, biustonosze sportowe 
pochłaniające wilgoć, garnitury w sportowym stylu, odzież 
w stylu sportowym, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], narzutki [znaczniki] 
sportowe do futbolu amerykańskiego, korki do mocowania 
do butów sportowych, koszule z ochraniaczami do użytku 
sportowego, szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, 
odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], legginsy, 
legginsy ciążowe, biustonosze miękkie, nieusztywniane, ko-
szule z dzianiny, koszulki do jogi, koszule z krótkimi rękawami, 
kurtki, kurtki jeździeckie, kurtki narciarskie, kurtki bluzy, kurtki 
odblaskowe, kurtki puchowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki 
snowboardowe, kurtki [odzież], kurtki dwustronne, kurtki 
bez rękawów, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, obuwie gimnastyczne, tenisówki [obuwie], obu-
wie piłkarskie, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie do wspi-
naczki, bluzy polarowe, bluzy z kapturem, bluzki z krótkimi 
rękawami, krótkie bluzeczki do talii, bluzki.

(210) 487794 (220) 2018 07 03
(731) KADLEC-WOJTCZAK ALEKSANDRA, Poznań
(540) SIS&BRO

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 stroje baseballowe, stroje jednoczęściowe, 
stroje plażowe, stroje do karate, stroje kąpielowe monikini, 
stroje do taekwondo, stroje do aikido, stroje dla sędziów 
sportowych, stroje do sportów walki, stroje dojazdy na nar-
tach wodnych, slipy męskie, figi damskie, bielizna, bielizna 
termoaktywna, body [bielizna], bielizna damska, bielizna 
funkcjonalna, bielizna wchłaniająca pot, bielizna dla kobiet, 
bokserki damskie [bielizna], bielizna dla mężczyzn, bielizna 
osobista z dzianiny, bielizna wyszczuplająca [wyroby gor-
seciarskie], bielizna damska typu body, połączenie koszul-
ki z majtkami [bielizna damska], jednoczęściowa bielizna 
damska [body połączone z rajstopami], skarpety termoak-
tywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, termoaktyw-
ne nakrycia głowy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, 
odzież o termoizolacyjnych właściwościach, kombinezony 
piankowe, kombinezony piankowe do surfingu, kombine-
zony piankowe do windsurfingu, kombinezony piankowe 
dla narciarzy wodnych, kombinezony piankowe do spor-
tów wodnych powierzchniowych, kombinezony piankowe 
do nart wodnych i sportów podwodnych, koszulki bez rę-
kawów, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, 
koszulki dla siatkarzy, koszulki do tenisa, koszulki do futbolu 
amerykańskiego, koszulki z krótkim rękawem, koszulki gim-
nastyczne bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, 
koszulki do gry w rugby, koszulki sportowe z krótkimi ręka-
wami, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, 
koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące 
przed promieniowaniem UV, spodnie, spodnie dresowe, 
spodnie joggingowe, spodnie snowboardowe, spodnie 
golfowe, spodnie narciarskie, spodnie kolarskie, spodnie 
nieprzemakalne, spódnico-spodenki, spódnice golfowe, 
spodnie do joggingu, spodnie od dresu, spodnie ze stretchu, 
spodnie do jogi, spodnie do jeździectwa, spodnie, koszule 
i spódniczki do golfa, spodniumy [kostiumy ze spodniami 
dla kobiet], spodnie do joggingu [odzież], spodnie narciar-
skie [na szelkach], spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, 
spodnie do futbolu amerykańskiego, spodnie z ochraniacza-
mi do użytku sportowego, męskie i damskie kurtki, płaszcze, 
spodnie i kamizelki, czapki sportowe, koszule sportowe, kurt-
ki sportowe, [bluzy sportowe, obuwie sportowe, skarpetki 

sportowe, skarpety sportowe, spodnie sportowe, podkoszul-
ki sportowe, szorty sportowe, odzież sportowa, komplety 
sportowe, rajstopy sportowe, buty sportowe, staniki sporto-
we, stroje sportowe, płaszcze sportowe, znaczniki [narzutki] 
sportowe, skarpetki dla sportowców, obuwie do uprawiania 
sportów, skarpety do sportów wodnych, kurtki jako odzież 
sportowa, kurtki sportowe do rozgrzewki, topy sportowe 
do rozgrzewki, czapki i czapeczki sportowe, bluzy sporto-
we z kapturem, obuwie inne niż sportowe, buty treningowe 
[obuwie sportowe], buty tenisowe [obuwie sportowe], ko-
szule sportowe pochłaniające wilgoć, biustonosze sportowe 
pochłaniające wilgoć, garnitury w sportowym stylu, odzież 
w stylu sportowym, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], narzutki [znaczniki] 
sportowe do futbolu amerykańskiego, korki do mocowania 
do butów sportowych, koszule z ochraniaczami do użytku 
sportowego, szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, 
odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], legginsy, 
legginsy ciążowe, biustonosze miękkie, nieusztywniane, ko-
szule z dzianiny, koszulki do jogi, koszule z krótkimi rękawami, 
kurtki, kurtki jeździeckie, kurtki narciarskie, kurtki bluzy, kurtki 
odblaskowe, kurtki puchowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki 
snowboardowe, kurtki [odzież], kurtki dwustronne, kurtki 
bez rękawów, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, obuwie gimnastyczne, tenisówki [obuwie], obu-
wie piłkarskie, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie do wspi-
naczki, bluzy polarowe, bluzy z kapturem, bluzki z krótkimi 
rękawami, krótkie bluzeczki do talii, bluzki.

(210) 487811 (220) 2018 07 04
(731) STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW 

WIELKOPOLSKA, Poznań
(540) POWSTAŃCZE SZLACHETNY SMAK WIELKOPOLSKI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 24.03.07, 24.03.15, 
24.03.18, 02.01.02, 02.01.24, 07.01.01

(510), (511) 32 piwo.

(210) 487826 (220) 2018 07 04
(731) MAGNAPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Squaderm

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, szampony, kosmetyki funkcjonal-
ne, kosmetyki upiększające, kosmetyki do pielęgnacji skó-
ry, kosmetyki w postaci płynów, maseczki do skóry, płyny 
do pielęgnacji skóry, kremy do pielęgnacji skóry, preparaty 
do pielęgnacji skóry, szampony nielecznicze, szampony 
przeciwłupieżowe, szampony z odżywką do włosów, bal-
samy do włosów, emulsje do skóry, emolienty, 5 emulsje 
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dermatologiczne, higieniczne środki nawilżające, prepara-
ty medyczne, preparaty dermatologiczne, płyny lecznicze, 
szampony lecznicze, płyny do użytku dermatologicznego, 
żele do użytku dermatologicznego, kremy do użytku derma-
tologicznego, farmaceutyczne produkty dermatologiczne.

(210) 487827 (220) 2018 07 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) GASTRO STONE VC 693
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szo-
rowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpor-
nych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do my-
cia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, 
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, 
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty kon-
serwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania 
połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usu-
wania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, 
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w proce-
sach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, prepara-
ty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, 
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub 
zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanaliza-
cyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, 
zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, prepa-
raty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, 
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwa-
nia pleśni’ preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze 
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, kroch-
mal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty 
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapa-
chowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 
towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących.

(210) 487828 (220) 2018 07 04
(731) SATIS GPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) saticar

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, nagrane, 
interfejsy komputerowe [informatyka], programy kompute-
rowe nagrane, programy komputerowe [software ładowal-
ny], programy sterujące komputerowe, nagrane, przyrządy 
do rejestrowania odległości, urządzenia do przetwarzania 
informacji, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [kompute-
ry pokładowe], urządzenia pomiarowe, urządzenia do nawi-
gacji satelitarnej, rejestratory przebytej drogi [w kilometrach] 
dla pojazdów, nadajniki sygnałów elektronicznych, 38 połą-
czenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem 
telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie infor-
macji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przy-
dzielanie dostępu do baz danych, terminale komputerowe 
(łączność poprzez -), 39 informacja o transporcie, wynajem 
samochodów, transport (usługi nawigacji -), 42 analizy syste-

mów komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub 
programów, instalacje oprogramowania komputerowego, 
komputery (odzyskiwanie danych -), komputery (programo-
wanie -), komputery (projektowanie systemów -), konserwa-
cja oprogramowania komputerowego, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie 
danych komputerowych, oprogramowanie komputerowe 
(aktualizacja -), oprogramowanie komputerowe (doradztwo 
w zakresie -), oprogramowanie komputerowe (instalacje -), 
oprogramowanie komputerowe (konserwacja -), oprogra-
mowanie komputerowe (powielanie -), oprogramowanie 
komputerowe (projektowanie -), oprogramowanie kom-
puterowe (wypożyczanie -), powielanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie systemów komputerowych, 
wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów [sieci 
komputerowe].

(210) 487829 (220) 2018 07 04
(731) SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew
(540) Kurczak sielski Z CHOWU BEZ ANTYBIOTYKÓW

(531) 27.05.01, 03.07.03, 29.01.13, 26.01.01
(510), (511) 29 drób, kurczaki, kurczaki świeże, kurczaki 
schłodzone patroszone, kurczaki mrożone, kurczaki całe, 
części kurczaków z podrobami, części kurczaków bez podro-
bów, gotowe dania składające się głównie z mięsa drobiowe-
go, gotowe dania z mięsa drobiowego, kurczak gotowany.

(210) 487868 (220) 2018 07 05
(731) CARDINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) cardina

(531) 03.07.21, 03.07.24, 29.01.13, 27.03.03, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.17, 27.05.21

(510), (511) 36 przelewy i transakcje finansowe oraz usługi 
płatnicze, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem 
bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, 
zautomatyzowane usługi płatnicze, elektroniczne przetwa-
rzanie płatności, elektroniczne transakcje za pomocą kart 
kredytowych, emisja kart kredytowych i debetowych, finan-
sowe usługi w zakresie przedpłacania, obsługa poleceń za-
płaty, obsługa płatności, obsługa transakcji finansowych on-
line, pobieranie płatności, usługi w zakresie elektronicznych.
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(210) 487888 (220) 2018 07 05
(731) HINTZKE RENATA CIASTKARNIA RENATA I JACEK 

HINTZKE, Puck
(540) PRAWDZIWE RZEMIEŚLNICZE LODY SUPERPREMIUM

(531) 08.01.18, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 30  ciasto, lody, czekolada, dekoracje cukiernicze 
do ciast, gofry, herbata, kawa, kakao, kanapki, jogurt mrożo-
ny, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mle-
kiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, 
napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, 
puddingi, sorbety, tarty, tortille, burrito, wyroby cukiernicze, 
32  koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoho-
lowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bez-
alkoholowe o smaku kawy, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje orzeźwiające, soki, soki warzywne, 43 usługi 
w zakresie działalności gastronomicznej, usługi w zakresie 
prowadzenia lodziarni, kawiarni, kafeterii i innych zakładów 
gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsump-
cji żywność i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności 
„na wynos”, usługi gastronomiczne, catering, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania 
w żywność na zamówienie, także za pomocą sieci kompute-
rowej w systemie on-line.

(210) 487935 (220) 2018 07 06
(731) AMICUS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) salvetv

(531) 03.07.21, 03.07.24, 26.01.01, 26.01.15, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, 45 usługi prawne, usługi w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, prywat-
ne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób.

(210) 487988 (220) 2018 07 09
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA smile+

(531) 02.09.01, 24.17.05, 26.11.01, 26.11.12, 26.11.25, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, pasty do zębów, 5 preparaty farmaceutyczne 

dla ludzi i zwierząt, leki dla ludzi, leki do celów stomatolo-
gicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kro-
plach, leki pomocnicze, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
środki opatrunkowe, kleje do protez dentystycznych, kleje 
do przymocowywania protez, lecznicze żele do higieny jamy 
ustnej aplikowane za pomocą szczoteczek, 21 szczotecz-
ki do zębów, futerały na szczoteczki do zębów, pojemniki 
na szczoteczki do zębów.

(210) 487994 (220) 2018 08 13
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) HP Control

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i wete-
rynaryjne, preparaty do diagnozowania ciąży, środki sanitar-
ne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje 
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, środki do zwalczania 
szkodników, fungicydy, herbicydy.

(210) 487996 (220) 2018 08 13
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) MultiDrug Control

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i we-
terynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub we-
terynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkaża-
jące, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy.

(210) 488032 (220) 2018 07 10
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) Hucułka Tennis Masters

(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.03.01, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, orga-
nizowanie turnieju tenisowego, rozrywka, kultura fizyczna, 
usługi w zakresie prowadzenia turniejów tenisowych.

(210) 488044 (220) 2018 07 10
(731) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DEVIFORTE
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty lecz-
nicze, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki 
pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki 
wzmacniające, preparaty witaminowe, mineralne dodat-
ki do żywności do celów medycznych, mineralne wody 
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana 
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do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowa-
ne do celów medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
ekstrakty ziołowe do celów medycznych, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, herbata lecznicza, preparaty bakte-
riologiczne do celów medycznych, preparaty bakteryjne 
do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów me-
dycznych, materiały do plombowania zębów, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki bakterio-
bójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, produkty chemiczne 
do celów medycznych i farmaceutycznych, chemiczne środ-
ki antykoncepcyjne, błonnik pokarmowy, preparaty medycz-
ne do odchudzania, tabletki zmniejszające apetyt, tabletki 
wspomagające odchudzanie, olejki lecznicze, napoje stoso-
wane w lecznictwie, preparaty z pierwiastkami śladowymi 
dla ludzi i zwierząt, białkowe suplementy diety, mineralne 
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy 
diety dla zwierząt, suplementy diety zawierające: alginiany, 
białko, drożdże, glukozę, lecytynę, mleczko pszczele, pro-
polis, siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi 
jagodami acai, środki przeczyszczające, syropy do użytku 
farmaceutycznego, środki uspokajające, płyny do celów 
farmaceutycznych, płyny do płukania jamy ustnej do celów 
medycznych, płyny do przemywania oczu, preparaty do ką-
pieli do celów medycznych, lecznicze preparaty toaletowe, 
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła leczni-
cze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
raty do kąpieli do celów medycznych, szampony lecznicze, 
preparaty lecznicze na porost włosów, sole do kąpieli do ce-
lów medycznych, balsamy do użytku medycznego, prepara-
ty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty do leczenia 
trądziku, tabletki wspomagające opalanie, środki lecznicze 
przeciw poceniu się.

(210) 488143 (220) 2018 07 12
(731) PFEIFER & LANGEN MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Z POLSKICH BURAKÓW W zgodzie ze środowiskiem

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.03.13, 01.17.11
(510), (511) 30 cukier, melasa, fondanty, 31 wysłodki bura-
czane w postaci paszy, 32 syropy spożywcze do napojów.

(210) 488172 (220) 2018 07 12
(731) CENPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) sofra
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje: usługi barowe, 
usługi szybkiej obsługi snack-bary, kafeterie, kawiarnie, przy-
gotowywanie dań - żywność i napoje - na zamówienia oraz 
ich dostawa, posiłki w restauracjach, restauracje samoobsłu-
gowe, stołówki, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, udostępnianie pomieszczeń i urzą-
dzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie 
pomieszczeń na posiedzenia, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, 44 usługi spa.

(210) 488174 (220) 2018 07 12
(731) CENPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SOFRA

(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, 
usługi szybkiej obsługi snack-bary, kafeterie, kawiarnie, przy-
gotowywanie dań - żywność i napoje - na zamówienia oraz 
ich dostawa, posiłki w restauracjach, restauracje samoobsłu-
gowe, stołówki, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, udostępnianie pomieszczeń i urzą-
dzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnia-
nie pomieszczeń na posiedzenia, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, 44 usługi 
spa.

(210) 488181 (220) 2018 07 13
(731) NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Twoje mocne strony
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub re-
produkcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, 
płyty i dyski z nagraniami, 16 wydawnictwa, czasopisma, 
książki, albumy, broszury i fotografie, 35 usługi w zakresie: re-
klamy, także on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem 
technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, 
samodzielnie i w koprodukcji, publikowania i rozpowszech-
niania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym w sieci 
on-line, projektowana i pośrednictwa w rozpowszechnia-
niu reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania 
rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego i mar-
ketingu wydarzeń, prowadzenia kampanii reklamowych, 
transkrypcji informacji, prowadzenia elektronicznych baz 
danych, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informa-
cyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyj-
nych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. 
drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji książek, 
czasopism, materiałów informacyjno - edukacyjno - szkole-
niowych także w sieci on-line, elektronicznej małej poligra-
fii, cyfrowego obrazowania, prowadzenia on-line, publikacji 
elektronicznych, nauczania bezpośredniego za pośrednic-
twem mediów informatycznych i korespondencyjnego or-
ganizowania szkoleń w dziedzinach multimedialnych, orga-
nizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

(210) 488217 (220) 2018 07 13
(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) PLAY YOUR WAY
(510), (511) 9 zasilenie konta telefonicznego w telekomu-
nikacyjnej usłudze przedpłaconej, przedpłacone karty te-
lefoniczne, kodowane przedpłacone karty kredytowe, karty 
(karty zdrapki) zasilające konto w telekomunikacyjnej usłu-
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dze przedpłaconej, aplikacje mobilne umożliwiające realiza-
cję przekazów pieniężnych tzw. peer-to-peer (P2P), aplikacje 
mobilne umożliwiające realizację internetowych przekazów 
pieniężnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację 
płatności mobilnych, aplikacje mobilne umożliwiające reali-
zację mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci 
Internet, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, 
karty płatnicze, karty identyfikacyjne, karty kodowane ma-
gnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, 
czytniki kart, nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane 
i komputery, aparatura elektroniczna do weryfikacji auten-
tyczności kart bankowych, oprogramowanie komputerowe 
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie 
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowa-
nie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współ-
działanie z terminalami i czytnikami, aparaty telefoniczne 
systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne 
urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony 
przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania i od-
bioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestra-
cji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia 
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, 
programy komputerowe, programy gier komputerowych, 
programy komputerowe antywirusowe, programy kompu-
terowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagra-
ne, oprogramowanie do gier, sprzęt komputerowy do gier 
komputerowych działający z zewnętrznym ekranem wy-
świetlającym, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, 
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i vi-
deo, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefo-
nów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD 
i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i na-
grania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowa-
nia, wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory, 
zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo 
zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji sate-
litarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery 
typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urzą-
dzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli 
do gier wideo, programy zapisane na obwodach elektro-
nicznych i dyskach CD-ROM do podręcznych gier z wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnię-
cia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo 
i obrazy do pobrania, 38 usługi transmisji strumieniowej, 
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji 
komórkowej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania i pobiera-
nia danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale 
telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, 
wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, 
usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi 
dostępu Internetu, usługi pobierania wysyłania poczty elek-
tronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomo-
ści tekstowych, usług przesyłania informacji głosowej, tek-
stowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usług 
informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej 
wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i ob-
razowej za pośrednictwem komputerów i sieci informa-
tycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu 
i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przeka-
zywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci tele-
fonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie 
połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urzą-
dzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych 
za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udo-

stępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii 
komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu tele-
fonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za po-
średnictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie 
pakietów informacji, usługi rozpowszechniania programów 
telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, fil-
mów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udzia-
łem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi 
przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, 
organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośred-
nictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego 
i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie 
z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inte-
ligentnej automatycznej selekcji programów które mają być 
nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania 
dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu te-
lewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, wy-
najem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyj-
nego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego 
i analogowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowa-
ne - w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług 
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możli-
wością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta 
do operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach, 
konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jed-
noczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprze-
daży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komuni-
kację z klientem, telewizja kablowa, transmisja programów 
radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego 
forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu 
do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprze-
wodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie 
nadawania programów telewizyjnych świadczone onli-
ne z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, 
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie dostępu do za-
sobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci 
internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem 
przekazu telewizyjnego, usługi nadawcze dla urządzeń mo-
bilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo na życzenie 
za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, na-
ziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie tre-
ści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści 
audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu, 
usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja, trans-
misja głosu, danych, obrazów, sygnałów, wiadomości i infor-
macji, streaming treści audiowizualnych i multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie 
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednic-
twem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi 
informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej 
wymienionych usług.

(210) 488288 (220) 2018 07 17
(731) EKOCHEM PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Głogowo

(540) FLEXOCHEM
(510), (511) 1 nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nieprze-
tworzone tworzywa sztuczne w formie granulatu.
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(210) 488289 (220) 2018 07 17
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) ADAXIB
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, przeciwzapalne 
i przeciwbólowe preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 488320 (220) 2018 07 17
(731) SZACHOWICZ-KACZOROWSKA KATARZYNA 

CAMELEO, Płock
(540) CAMELEO BEAUTY & SPA

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała, usługi Spa, usługi masażu, usługi kosmeto-
logii estetycznej, fizjoterapia.

(210) 488382 (220) 2018 07 18
(731) MARCINIAK ALEKSANDRA ALPI HUMMUS, Warszawa
(540) ALPI
(510), (511) 29 przetwory owocowe i warzywne, masła 
orzechowe, pasty wegetariańskie, pasty wegańskie, pasty 
z orzechów i nasion, 30 słodkie kremy orzechowe, orzecho-
we wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie nasion, 
wyroby cukiernicze na bazie orzechów, wyroby cukiernicze 
na bazie kakao i orzechów, wyroby cukiernicze na bazie 
czekolady i orzechów, wyroby cukiernicze, pasty i kremy 
orzechowe.

(210) 488383 (220) 2018 07 18
(731) MARCINIAK ALEKSANDRA ALPI HUMMUS, Warszawa
(540) BASIA BASIA
(510), (511) 29 przetwory owocowe i warzywne, masła 
orzechowe, pasty wegetariańskie, pasty wegańskie, pasty 
z orzechów i nasion, 30 słodkie kremy orzechowe, orzecho-
we wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie nasion, 
wyroby cukiernicze na bazie orzechów, wyroby cukiernicze 
na bazie kakao i orzechów, wyroby cukiernicze na bazie 
czekolady i orzechów, wyroby cukiernicze, pasty i kremy 
orzechowe.

(210) 488384 (220) 2018 07 18
(731) MARCINIAK ALEKSANDRA ALPI HUMMUS, Warszawa
(540) Laskolada
(510), (511) 29 przetwory owocowe i warzywne, masła 
orzechowe, pasty wegetariańskie, pasty wegańskie, pasty 
z orzechów i nasion, 30 słodkie kremy orzechowe, orzecho-
we wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie nasion, 
wyroby cukiernicze na bazie orzechów, wyroby cukiernicze 
na bazie kakao i orzechów, wyroby cukiernicze na bazie 
czekolady i orzechów, wyroby cukiernicze, pasty i kremy 
orzechowe.

(210) 488450 (220) 2018 07 20
(731) WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK 

SPÓŁKA AKCYJNA, Ludwin

(540) Polmak MAKARONIARNIA TAK, JAK LUBIĘ

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 makaron, produkty żywnościowe na bazie 
ryżu i/lub mąki i/lub zbóż.

(210) 488507 (220) 2018 07 23
(731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) COOL WAVE SELTZER
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, koktajle, aperitify, napoje 
alkoholowe musujące, napoje alkoholowe gazowane, napoje 
alkoholowe smakowe i aromatyzowane.

(210) 488566 (220) 2018 07 23
(731) Beijing Digital Telecom Co., Ltd., Beijing P.R., CN
(540) DPHONE

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 telefony komórkowe, karty inteligentne [kar-
ty z układem scalonym], baterie elektryczne, aparaty tele-
foniczne, ładowarki baterii elektrycznych, telefony cyfrowe, 
komórkowe urządzenia do transmisji radiowych, pokrowce 
na smartfony, oprogramowanie komputerowe, nagrane, ter-
minale do przetwarzania danych, 35 reklama, usługi agencji 
importowo-eksportowych, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, doradztwo dotyczące zarządzania marketin-
gowego, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo 
w tym zakresie, usługi agencji marketingowych, zarządzanie 
komputerowymi bazami danych, aktualizowanie informacji 
w komputerowej bazie danych, sporządzanie indeksów in-
formacji do celów handlowych lub reklamowych.

(210) 488568 (220) 2018 07 23
(731) Beijing Digital Telecom Co., Ltd., Beijing P.R., CN
(540) 
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(531) 26.13.25, 26.15.01
(510), (511) 9 telefony komórkowe, karty inteligentne [kar-
ty z układem scalonym], baterie elektryczne, aparaty tele-
foniczne, ładowarki baterii elektrycznych, telefony cyfrowe, 
komórkowe urządzenia do transmisji radiowych, pokrowce 
na smartfony, oprogramowanie komputerowe, nagrane, ter-
minale do przetwarzania danych, 35 reklama, usługi agencji 
importowo-eksportowych, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, doradztwo dotyczące zarządzania marketin-
gowego, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo 
w tym zakresie, usługi agencji marketingowych, zarządzanie 
komputerowymi bazami danych, aktualizowanie informacji 
w komputerowej bazie danych, sporządzanie indeksów in-
formacji do celów handlowych lub reklamowych.

(210) 488602 (220) 2018 07 24
(731) SYMPATYCY PIOSENKI-ZESPÓŁ WOŁOSATKI, Kielce
(540) Wołosatki WOŁOSATKI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.10
(510), (511) 39 usługi doradztwa turystycznego i informa-
cji turystycznej, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, 
usługi organizowania wycieczek, 41 usługi koncertowe, 
usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, usłu-
gi w zakresie nagrywania muzyki, usługi wydawnicze w za-
kresie książek, organizowanie obozów rekreacyjnych, usługi 
edukacyjne.

(210) 488633 (220) 2018 07 25
(731) FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cieszyn

(540) FORTUNA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama ze-
wnętrzna, reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklama w czasopismach, broszurach i gaze-
tach, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych 
w szczególności Internetu, reklamy radiowe i telewizyjne, 
41 usługi hazardowe on-line, działalność związana z za-
kładami wzajemnymi, produkcja i montaż programów 
telewizyjnych.

(210) 488645 (220) 2018 07 25
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) JESTEM MAX, GŁOS SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
(510), (511) 9 automaty i roboty humanoidalne wyposa-
żone w sztuczną inteligencję, 38 usługi teleinformatyczne 
asystenta głosowego wykorzystywanego w komunikacji 
z klientami.

(210) 488647 (220) 2018 07 25
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE  

IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń

(540) JędrzejŚniadecki

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 osłony głowy, hełmy ochronne, osłony zabez-
pieczające przed iskrami, osłony spawalnicze, przyłbice spa-
walnicze, osłony ochronne dla robotników, okulary ochron-
ne, gogle ochronne, maski ochronne, odzież chroniąca przed 
wypadkami lub urazami, rękawice do ochrony przed wypad-
kami lub urazami, buty ochronne.

(210) 488679 (220) 2018 07 26
(731) ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW 

KIELECKA, Kielce
(540) MIĘDZYNARODOWY HARCERSKI FESTIWAL KULTURY 

MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

(531) 27.05.01, 29.01.13, 21.01.17
(510), (511) 35 rozwijanie i koordynowanie projektów wo-
lontariatu dla organizacji charytatywnych, 41 organizacja 
i przeprowadzanie aktywności kulturalnej, organizowanie 
imprez kulturalnych, usługi sportowe i kulturalne, usługi wy-
dawnicze i reporterskie, usługi koncertowe, usługi wydaw-
nicze w zakresie utworów muzycznych, usługi wydawnicze 
w zakresie książek, usługi edukacyjne.

(210) 488686 (220) 2018 07 26
(731) BOGDANOWICZ DŻENNETA TATARSKA JURTA, 

Kruszyniany
(540) TATARSKA JURTA
(510), (511) 29 potrawy mięsne, w tym z potrawy z barani-
ny, jagnięciny i drobiu, dziczyzna, żywność przygotowana 
z ryb, kiszka ziemniaczana, babka ziemniaczana, potrawy 
z ziemniaków, sałatki warzywne, surówki, warzywa go-
towane, kapusta kwaszona, zupy, rosół, kumys, kompoty, 
30 potrawy z ciasta makaronowego i drożdżowego, w tym 
potrawy z farszem lub nadzieniem, potrawy na bazie mąki, 
w tym potrawy z farszem lub nadzieniem, mięso w cieście, 
potrawy z kaszy, potrawy z ryżu, pierogi, placki, placki z far-
szem, paszteciki, sosy do mięsa, pieczywo, bułeczki słodkie, 
ciasta, wyroby cukiernicze, słodycze, chałwa, herbata, na-
poje na bazie herbaty, kawa, napoje na bazie kawy, 35 pro-
mowanie kultury, wydarzeń kulturalnych, obyczajów, religii, 
tradycji i rzemiosła, 41 jazda konna, organizowanie rekreacji 
konnej, organizowanie koncertów, imprez artystycznych, re-
kreacyjnych, plenerowych, konkursów i pokazów, organizo-
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wanie programów rozrywkowych, programów oświatowych 
i naukowych, usługi kulturalne, warsztaty kulinarne, usługi 
edukacyjne i instruktażowe dotyczące sztuki i rękodzieła, 
organizowanie widowisk historycznych w plenerze, rozpo-
wszechnianie materiałów edukacyjnych, usługi edukacyjne 
dotyczące religii, kultury, tradycji, obyczajów i rękodzieła, 
43 usługi agroturystyczne, domy turystyczne, hotele, wynaj-
mowanie noclegów, wynajmowanie sal na posiedzenia oraz 
na imprezy okolicznościowe, rezerwacje kwater, rezerwacje 
hotelowe, udostępnianie terenu i urządzeń w celach kem-
pingowych, eksploatacja terenów kempingowych, wypoży-
czanie namiotów, przygotowywanie dań (żywność i napoje) 
na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa przyjęć okazjonal-
nych, usługi barowe, stołówki, restauracje, posiłki restauracyj-
ne, kafeterie, kawiarnie.

(210) 488689 (220) 2018 07 26
(731) MIPAMA E. Z. SZAFARZ SPÓŁKA JAWNA, Opatówek
(540) COCOSA

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 32 soki z owoców i warzyw, wody mineralne 
i wody gazowane, napoje bezalkoholowe gazowane.

(210) 488720 (220) 2018 07 27
(731) STAWISKA RENATA MARENMED, Warszawa
(540) MARENMED M

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem apartamentów, mieszkań, 39 tury-
styka i organizowanie wycieczek, 44 usługi stomatologiczne, 
medyczne.

(210) 488724 (220) 2018 07 27
(731) STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WARSZAWY, 

Warszawa
(540) Festiwal Ambasad

(531) 26.11.01, 26.11.07, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.03, 26.11.12, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, dys-
trybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 41 doradz-
two w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, dostarcza-
nie informacji edukacyjnych, koncerty muzyczne na żywo, 
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja 
imprez rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach 
edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kultural-

nych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizo-
wanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, organizowanie imprez w ce-
lach rozrywkowych, organizowanie koncertów, organizo-
wanie koncertów muzycznych, organizowanie pokazów ta-
necznych, pokazy na żywo w celach rozrywkowych, pokazy 
tańca na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, usługi festiwali 
muzycznych.

(210) 488872 (220) 2018 07 31
(731) ZAKŁAD LECZNICZY UZDROWISKO NAŁĘCZÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Nałęczów
(540) UZDROWISKA POLSKIE Grupa BPS

(531) 01.17.11, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, 
perfumy, kosmetyki, kosmetyki do opalania, olejki perfu-
meryjne, olejki eteryczne, preparaty do mycia, mydła, mydła 
w płynie, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty do ką-
pieli, sole wspomagające wyszczuplanie, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, wody kolońskie, dezodoranty do użytku 
osobistego, kremy kosmetyczne, kremy do pillingu, kremy 
do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, la-
kiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, 
pasty, proszki i płyny do zębów, toniki, żele, odżywki, maski 
do zabiegów kosmetycznych, preparaty do makijażu, prepa-
raty kosmetyczne wyszczuplające, preparaty do pielęgna-
cji skóry, pomadki, szminki, szampony, cienie, pudry, fluidy 
do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze 
do paznokci, 5 preparaty mineralne, preparaty odżywcze 
z mikroelementami dla ludzi, drażetki odświeżające oddech, 
cukierki antyseptyczne, cukierki z mikroelementami do ce-
lów leczniczych, żywność do celów medycznych, guma 
do żucia z mikroelementami do celów leczniczych, cukier-
ki medyczne do odchudzania, dodatki odżywcze do celów 
leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, cukierki 
zawierające preparaty witaminowe, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, preparaty podnoszące odporność 
organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy 
i mikroelementy, soki i napoje dietetyczne do celów leczni-
czych, soki i napoje odżywcze do celów leczniczych, soki 
i napoje regeneracyjne do celów leczniczych, soki i napoje 
lecznicze, soki i napoje podnoszące odporność organizmu 
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności wzbo-
gacające organizm w niezbędne witaminy, pierwiastki i mi-
kroelementy, odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywno-
ści, suplementy diety, 32 wody mineralne, wody gazowane, 
soki i napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne, bezalko-
holowe wyciągi, koncentraty i ekstrakty owocowe, soki i na-
poje izotoniczne, soki owocowe, syropy, preparaty do pro-
dukcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, nektary 
owocowe, sorbety napoje, syropy do napojów, 35 usługi do-
radztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
handlowej i usługowej, usługi dotyczące zarządzania działal-
nością gospodarczą handlową i usługową, usługi doradztwa 
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością go-
spodarczą handlową i usługową, usługi doradztwa specja-
listycznego w sprawach działalności gospodarczej handlo-
wej i usługowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków 
i przyborów higienicznych, wyrobów jubilerskich, odzieży, 
żywności, suplementów diety, preparatów farmaceutycz-
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nych, leków, odzieży, wód mineralnych, soków i napojów, 
rękodzieła artystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów, ma-
katek, serwet, biżuterii artystycznej, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna za pośrednictwem Internetu kosmetyków i przybo-
rów higienicznych, wyrobów jubilerskich, odzieży, żywności, 
suplementów diety, preparatów farmaceutycznych, leków, 
rękodzieła artystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów, ma-
katek, serwet, biżuterii artystycznej, usługi informacji han-
dlowej dotyczącej kosmetyków i przyborów higienicznych, 
wyrobów jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów 
diety, preparatów farmaceutycznych, leków, rękodzieła ar-
tystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów, makatek, serwet, 
biżuterii artystycznej, promocja sprzedaży, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie 
targów i wystaw celach handlowych oraz reklamowych, ba-
dania rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, po-
kazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych 
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie 
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych 
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, po-
wielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej, 
audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, 
prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, 39 usługi 
w zakresie przewozu towarów i osób, transportu i spedycji, 
usługi turystyczne dotyczące transportu turystycznego, or-
ganizowania podróży, organizowania wycieczek i zwiedza-
nia turystycznego, usługi osób towarzyszących podróżnym, 
przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwowanie 
miejsc na wycieczki turystyczne, wypożyczanie samocho-
dów, wypożyczanie łodzi, rejsy statkami wycieczkowymi, 
zwiedzanie turystyczne, agencje turystyczne, 41 usługi edu-
kacyjne dotyczące medycyny, dietetyki oraz fizykoterapii, 
organizowanie szkoleń o tematyce medycznej, dietetycznej 
oraz fizykoterapeutycznej, publikowanie tekstów i książek 
o tematyce medycznej, dietetycznej oraz fizykoterapeutycz-
nej, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi dotyczące 
organizowania imprez artystycznych, usługi artystów teatral-
nych, usługi konferansjerów, organizowanie widowisk - im-
presariat, usługi animatorów, organizowanie i obsługa im-
prez artystycznych, imprezy rozrywkowe i okolicznościowe, 
imprezy sportowe, organizowanie zawodów sportowych, 
usługi wypożyczania sprzętu sportowego, obsługa urządzeń 
sportowych, obsługa urządzeń rozrywkowych, organizowa-
nie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, 
informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie obo-
zów sportowych, obsługa pól golfowych, usługi w zakresie 
prowadzenia działalności szkoleniowej i kulturalno-oświa-
towej, usługi w zakresie organizowania i administrowania 
wystawami o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, kluby 
nocne, usługi organizowania i obsługi dyskotek, organizowa-
nie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, 
organizowanie i prowadzenie przyjęć, zjazdów, konferen-
cji, kongresów i sympozjów, parki rozrywki, udostępnianie 
sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów o przezna-
czeniu sportowym i rozrywkowym, wynajmowanie kortów 
tenisowych, wypożyczanie dekoracji, 43 usługi dotyczące 
prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, domów wczaso-
wych, domów wypoczynkowych, domów turystycznych, 
wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, zakwaterowa-
nie tymczasowe, rezerwacja pokoi w hotelach przez biura 
podróży, wynajmowanie sal na konferencje i posiedzenia, 
44 usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagno-

styki, leczenia, profilaktyki we wszystkich specjalnościach 
medycznych, usługi związane z wykonywaniem zabiegów 
regeneracyjno - rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii 
naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze para-
-medyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi 
salonów piękności, solarium, sauna fińska, łaźnia parowa, 
usługi salonów fryzjersko kosmetycznych.

(210) 488883 (220) 2018 08 01
(731) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) CZUCZU
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje 
do urządzeń mobilnych oraz komputerów stacjonarnych, 
w tym aplikacje edukacyjne, edukacyjne gry komputerowe 
dla dzieci i młodzieży, publikacje elektroniczne (do pobiera-
nia), gry i łamigłówki komputerowe (do pobierania), 16 artyku-
ły papiernicze, artykuły piśmiennicze, długopisy, ołówki, kred-
ki, flamastry, pióra, temperówki, podstawki do długopisów 
i ołówków, plastelina, modelina, materiały drukowane, ma-
teriały drukowane z grafiką, plakaty, pocztówki, reprinty, na-
druki, albumy, albumy na zdjęcia, zdjęcia, zakładki do książek, 
kalendarze, zeszyty, notesy, notatniki, bloki, bloczki do pisania, 
broszury informacyjne, przyciski do papieru, papiery opakun-
kowe, obwoluty, okładki na książki, czasopisma, wydawnic-
twa, książki, katalogi, informatory, podręczniki, przewodniki, 
poradniki, druki, gazety, mapy, w tym mapy edukacyjne, ko-
miksy, książeczki edukacyjne, materiały edukacyjne z papieru, 
kartonu i tektury, pudełka kartonowe lub papierowe, naklejki, 
papierowe miarki do wzrostu dzieci, chusteczki i ręczniki pa-
pierowe, modele trójwymiarowe z papieru, kartonu lub tek-
tury do celów edukacyjnych, chorągiewki papierowe, artykuły 
biurowe za wyjątkiem mebli, 28 puzzle, puzzle 3D, gry, gry dla 
dzieci i młodzieży, gry-łamigłówki, gry planszowe, gry elektro-
niczne, gry logiczne, gry zręcznościowe, karty do gry, układan-
ki, układanki edukacyjne, klocki, zabawki, zabawki edukacyjne, 
maty edukacyjne dla dzieci, zabawki w postaci miarek wzrostu 
dla dzieci, zabawki pluszowe, maskotki, kukiełki i lalki, maskotki 
edukacyjne, artykuły sportowe, w tym piłki do gry, deskorolki, 
balony do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane do za-
bawy, grzechotki, karuzele, konie na biegunach, rakiety i lotki, 
lornetki -zabawki i lupy-zabawki, zabawki w postaci modeli 
edukacyjnych do składania, figurki do zabawy, figurki eduka-
cyjne do zabawy, hulajnogi -zabawki, przyrządy do ćwiczeń 
pobudzających zmysły, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w sklepach stacjonarnych oraz w Internecie artykułów papier-
niczych, artykułów piśmienniczych, długopisów, ołówków, 
kredek, flamastrów, piór, temperówek, podstawek do długopi-
sów i ołówków, plasteliny, modeliny, materiałów drukowanych, 
w tym z grafiką, plakatów, pocztówek, reprintów, nadruków, 
albumów, w tym na zdjęcia, zdjęć, zakładek do książek, ka-
lendarzy, zeszytów, notesów, notatników, bloków, bloczków 
do pisania, broszur informacyjnych, przycisków do papieru, 
papierów opakunkowych, obwolut, okładek na książki, cza-
sopism, wydawnictw, książek, katalogów, informatorów, pod-
ręczników, przewodników, poradników, druków, gazet, map, 
w tym edukacyjnych, komiksów, książeczek edukacyjnych, 
materiałów edukacyjnych z papieru, kartonu i tektury, pudełek 
kartonowych lub papierowych, naklejek, papierowych miarek 
do wzrostu dzieci, chusteczek i ręczników papierowych, mo-
deli trójwymiarowych z papieru, kartonu lub tektury do celów 
edukacyjnych, chorągiewek papierowych, artykułów biuro-
wych, puzzli, puzzli 3D, gier, gier dla dzieci i młodzieży, gier-ła-
migłówek, gier planszowych, gier elektronicznych, gier logicz-
nych, gier zręcznościowych, kart do gry, układanek, układanek 
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edukacyjnych, klocków, zabawek, zabawek edukacyjnych, mat 
edukacyjnych dla dzieci, zabawek w postaci miarek wzrostu 
dla dzieci, zabawek pluszowych, maskotek, kukiełek i lalek, 
maskotek edukacyjnych, artykułów sportowych, w tym piłek 
do gry, deskorolek, balonów do zabawy, latawców do zaba-
wy, baniek mydlanych do zabawy, grzechotek, karuzeli, koni 
na biegunach, rakiet i lotek, lornetek -zabawek i lup -zabawek, 
zabawek w postaci modeli edukacyjnych do składania, figurek 
do zabawy, figurek edukacyjnych do zabawy, hulajnóg, przy-
rządów do ćwiczeń pobudzających zmysły, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna, w sklepach stacjonarnych oraz w Internecie ko-
smetyków dla dzieci, suplementów diety dla dzieci, żywności 
i napojów dla dzieci, artykułów higienicznych, mebli, wózków 
dla dzieci, akcesoriów dziecięcych, odzieży i obuwia, w tym 
dla dzieci, artykułów sportowych, usługi doradztwa w zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi dotyczące 
zarządzania i organizowania działalności gospodarczej, pozy-
skiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodar-
czej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, 
usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne, w tym w In-
ternecie, organizowanie targów i wystaw celach handlowych 
i reklamowych, organizowanie targów książek, zabawek i gier, 
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, ba-
dania rynku, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach 
handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, wynajmo-
wanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych 
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w ba-
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 41 usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, organizacja konkursów, zajęć spor-
towych, seminariów, konferencji, publikacje elektroniczne on-
-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, 
organizowanie imprez rozrywkowych, gier i konkursów, gry 
i łamigłówki on-line (nie do pobierania).

(210) 488920 (220) 2018 08 02
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GULIWER 

ESTKOWSKI, SAWICKI SPÓŁKA JAWNA, Nasielsk
(540) KARTOFLISKO
(510), (511) 29 kiszka ziemniaczana, pasztety na bazie mięsa, 
dania gotowe na bazie ziemniaków, 43 usługi restauracji.

(210) 489037 (220) 2018 08 03
(731) MRÓZ MICHAŁ TEMPO PROD., Warszawa
(540) TEMPO

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież męska, topy, odzież dziana, 
dzianina, odzież gotowa, szaliki, kaptury, odzież dżinsowa, 
skórzana, sportowa, codzienna, wodoodporna, przeciwdesz-
czowa, paski, szorty, chusty, odzież gimnastyczna, odzież 
treningowa, kurtki, rękawiczki, odzież wełniana, taneczna, 
pluszowa, lniana, jedwabna, dziewczęca, rekreacyjna, dam-
ska, odzież do biegania, pikowane kurtki do spania, paski 
skórzane, odzież dla chłopców, do tenisa, paski materiało-
we, odzież wierzchnia dla mężczyzn, komplety do biega-
nia, odzież do sztuk walk, pulowery bez rękawów, odzież 
wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, kurtki jako 
odzież sportowa, odzież z imitacji skóry, artykuły odzieżowe 
w stylu sportowym.

(210) 489041 (220) 2018 08 03
(731) FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) Muuucia

(531) 03.04.02, 03.04.13, 08.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, mrożone wy-
roby cukiernicze i słodycze, lody, lody mleczne, lody wodne, 
lody sokowe, lody owocowe, sorbety zawarte w tej klasie, 
mrożone jogurty, wyroby lodowe, desery lodowe, lody, wy-
roby lodowe, desery lodowe, sorbety lodowe z dodatkiem 
bakalii, galaretek owocowych, ciastek, kawałków owoców, 
sosów, lody w proszku, preparaty do sporządzania lodów, 
środki wiążące do produkcji lodów, sosy do lodów i deserów, 
wafle i rożki do lodów, ozdoby jadalne do lodów, wyrobów 
lodowych i deserów lodowych.

(210) 489042 (220) 2018 08 03
(731) FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) Muuucia

(531) 03.04.02, 03.04.13, 08.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, mrożone wy-
roby cukiernicze i słodycze, lody, lody mleczne, lody wodne, 
lody sokowe, lody owocowe, sorbety zawarte w tej klasie, 
mrożone jogurty, wyroby lodowe, desery lodowe, lody, wy-
roby lodowe, desery lodowe, sorbety lodowe z dodatkiem 
bakalii, galaretek owocowych, ciastek, kawałków owoców, 
sosów, lody w proszku, preparaty do sporządzania lodów, 
środki wiążące do produkcji lodów, sosy do lodów i deserów, 
wafle i rożki do lodów, ozdoby jadalne do lodów, wyrobów 
lodowych i deserów lodowych.

(210) 489043 (220) 2018 08 03
(731) FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) Muuucia
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(531) 03.04.02, 03.04.13, 08.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, mrożone wy-
roby cukiernicze i słodycze, lody, lody mleczne, lody wodne, 
lody sokowe, lody owocowe, sorbety zawarte w tej klasie, 
mrożone jogurty, wyroby lodowe, desery lodowe, lody, wy-
roby lodowe, desery lodowe, sorbety lodowe z dodatkiem 
bakalii, galaretek owocowych, ciastek, kawałków owoców, 
sosów, lody w proszku, preparaty do sporządzania lodów, 
środki wiążące do produkcji lodów, sosy do lodów i deserów, 
wafle i rożki do lodów, ozdoby jadalne do lodów, wyrobów 
lodowych i deserów lodowych.

(210) 489044 (220) 2018 08 03
(731) FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) Muuucia

(531) 03.04.02, 03.04.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, mrożone wy-
roby cukiernicze i słodycze, lody, lody mleczne, lody wodne, 
lody sokowe, lody owocowe, sorbety zawarte w tej klasie, 
mrożone jogurty, wyroby lodowe, desery lodowe, lody, wy-
roby lodowe, desery lodowe, sorbety lodowe z dodatkiem 
bakalii, galaretek owocowych, ciastek, kawałków owoców, 
sosów, lody w proszku, preparaty do sporządzania lodów, 
środki wiążące do produkcji lodów, sosy do lodów i deserów, 
wafle i rożki do lodów, ozdoby jadalne do lodów, wyrobów 
lodowych i deserów lodowych.

(210) 489056 (220) 2018 08 06
(731) OSAJDA KAROL, JAKUBOWSKI PATRYK CHEMSTIL 

SPÓŁKA CYWILNA, Spalice
(540) Chemstil
(510), (511) 1 preparaty chemiczne przeznaczone dla: prze-
mysłu metalurgicznego, przemysłu wydobywczego, nafty 
i gazu, pożarnictwa, przemysłu motoryzacyjnego, piano-
twórcze środki do gaszenia pożarów, 35 sprzedaż niżej wy-
mienionych towarów: preparaty chemiczne przeznaczone 
dla: - przemysłu metalurgicznego, - przemysłu wydobywcze-
go,- nafty i gazu, - pożarnictwa, - przemysłu motoryzacyjne-
go, pianotwórcze środki do gaszenia pożarów.

(210) 489060 (220) 2018 08 06
(731) PICSANE LAB SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) Freezeme
(510), (511) 9 przenośne i stacjonarne urządzenia do wy-
konywania zdjęć, nagrywania filmów, ruchomych obrazów 
i dźwięków, kamery, aparaty fotograficzne, aparatura foto-
graficzna, urządzenia fotograficzne, pliki graficzne do po-
bierania, analizatory obrazów w tym ruchomych obrazów, 
urządzenia do nagrywania, zapisu, odtwarzania i przesyłania 
obrazów, ruchomych obrazów, filmów i dźwięków, progra-
my komputerowe do przetwarzania obrazów, ruchomych 
obrazów, filmów i dźwięków, oprogramowanie komputero-
we do przetwarzania obrazów, ruchomych obrazów, filmów 
i dźwięków cyfrowych, oprogramowanie do przetwarzania 
i przesyłania obrazów, ruchomych obrazów, grafiki i tek-
stu, programy komputerowe do edytowania obrazów, ru-
chomych obrazów, dźwięku i wideo, 35 reklama, sprzedaż 

towarów, w tym za pośrednictwem Internetu: przenośne 
i stacjonarne urządzenia do wykonywania zdjęć, nagrywania 
filmów, ruchomych obrazów i dźwięków, kamery, aparaty fo-
tograficzne, aparatura fotograficzna, urządzenia fotograficz-
ne, pliki graficzne do pobierania, analizatory obrazów w tym 
ruchomych obrazów, urządzenia do nagrywania, zapisu, 
odtwarzania i przesyłania obrazów, ruchomych obrazów, 
filmów i dźwięków, programy komputerowe do przetwa-
rzania obrazów, ruchomych obrazów, filmów i dźwięków, 
oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów, 
ruchomych obrazów, filmów i dźwięków cyfrowych, opro-
gramowanie do przetwarzania i przesyłania obrazów, ru-
chomych obrazów, grafiki i tekstu, programy komputerowe 
do edytowania obrazów, ruchomych obrazów, dźwięku i wi-
deo, 38 transmisja danych, informacji, wiadomości, filmów, 
obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, przesyłanie 
zakodowanych danych, informacji, wiadomości, filmów, ob-
razów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, wspomagana 
komputerowo transmisja danych, informacji, wiadomości, 
filmów, obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, bez-
pieczna transmisja danych, informacji, wiadomości, filmów, 
obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, komputero-
wa transmisja danych, informacji, wiadomości, filmów, obra-
zów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, usługi w zakresie 
elektronicznej transmisji danych, informacji, wiadomości, 
filmów, obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, aplika-
cje internetowe i telefoniczne transmisji danych, informacji, 
wiadomości, filmów, obrazów ruchomych, obrazów, grafiki 
i tekstu, 41 fotografia, fotoreportaże, usługi w zakresie anima-
cji efektów specjalnych do zdjęć, filmów, dźwięków i wideo, 
produkcja obrazów ruchomych (gifów), 42 projektowanie 
animacji na rzecz innych, projektowanie animacji i efektów 
specjalnych dla osób trzecich, projektowanie oprogramowa-
nia do przetwarzania obrazów, filmów i dźwięków.

(210) 489096 (220) 2018 08 06
(731) GENERAL HEMP MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mysłowice

(540) MARYSIEŃKA
(510), (511) 30 herbata nienaturalna, herbaty owocowe, 
herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, nieleczni-
cze napoje na bazie herbaty, substytuty herbaty, preparaty 
otrzymywane z nasion i kwiatów konopi siewnych do spo-
rządzania napojów, preparaty aromatyczne do sporządzania 
herbat ziołowych nieleczniczych, herbatka z kwiatów konopi 
siewnych, wszystkie w/w towary wytwarzane z produktów 
pochodzących z legalnych upraw.

(210) 489101 (220) 2018 08 06
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LIFT 4 SKIN BY OCEANIC BLENDER PRECISION
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji skóry, maseczki do twarzy i do ciała, maski kosme-
tyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty na-
wilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry 
do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, 
środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, 
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, ko-
smetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielę-
gnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów me-
dycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, 
włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry, lecznicze 
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preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty na porost 
rzęs i brwi, maski do celów leczniczych, 21 przybory kosme-
tyczne i toaletowe, aplikatory do makijażu, gąbeczki i gąb-
ki do makijażu, pędzelki do makijażu, pędzle kosmetyczne, 
aplikatory do kosmetyków, pędzle do golenia.

(210) 489118 (220) 2018 08 07
(731) ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów
(540) Beskid Zdrój

(531) 06.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazo-
wana, woda źródlana, napoje izotoniczne.

(210) 489155 (220) 2018 08 08
(731) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) RISANA MULTIGRANO EXPRESS LUNCH
(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa, wa-
rzywa i owoce suszone, warzywa i owoce liofilizowane, pro-
dukty z suszonych owoców, produkty z suszonych warzyw, 
produkty z przetworzonych nasion i roślin strączkowych, 
produkty z łuskanych nasion i roślin strączkowych, nasiona 
jadalne, jadalne nasiona słonecznika, jadalne nasiona dyni, 
nasiona przetworzone, przetworzone nasiona dyni, prze-
tworzone nasiona słonecznika, fasoli, grochu, soczewicy, 
soczewica, soja, fasola, groch przetworzone, płatki z roślin 
strączkowych, kasze z roślin strączkowych w tym kasza bul-
gur z ciecierzycy, 30 produkty zbożowe, zboża przetworzo-
ne, suszone ziarna pełnego zboża, płatki zbożowe, owsianka, 
mieszanki zbożowe, mieszanki ze zbóż przetworzonych, mie-
szanki zbożowe z dodaniem ziół i przypraw, ryż, mieszanki 
ryżu, ryż przetworzony, komosa ryżowa przetworzona, da-
nia liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż lub 
zboża, kasze, w tym kasza jęczmienna, kasza owsiana, kasze 
pszenne, kasza bulgur z pszenicy durum, kasza kuskus, mie-
szanki kasz, 31 zboża nieprzetworzone, jadalne siemię lniane 
nieprzetworzone, nieprzetworzona komosa ryżowa, otręby 
zbożowe, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, produkty rol-
ne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, 
rośliny strączkowe, nasiona, mieszanki nieprzetworzonych 
zbóż.

(210) 489156 (220) 2018 08 08
(731) WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU 

KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew
(540) DuoEko

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kom-
paktowy kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wy-
mienniku rurowym, kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły 
do ogrzewania powietrzem, ekologiczne kotły grzewcze 
wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna, kotły 

grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z systemami poda-
wania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem, 
bez sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpu-
sy kotłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania 
kotłów, zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawa-
nia paliw stałych do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentyla-
tory, pompy ciepła, podajniki, ślimak do podajnika, podajniki, 
zestawy podajnikowe, deflektor do kotła, elementy grzejne, 
wężownice, jako części do instalacji grzewczych, wyciągi, in-
stalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy komi-
nowe, zbiorniki zasypowe, armatura do kotłów grzewczych, 
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowni-
ki do kotłów.

(210) 489157 (220) 2018 08 08
(731) WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU 

KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew
(540) DuoKo

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kom-
paktowy kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wy-
mienniku rurowym, kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły 
do ogrzewania powietrzem, ekologiczne kotły grzewcze 
wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna, kotły 
grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z systemami poda-
wania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem, 
bez sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpu-
sy kotłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania 
kotłów, zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawa-
nia paliw stałych do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentyla-
tory, pompy ciepła, podajniki, ślimak do podajnika, podajniki, 
zestawy podajnikowe, deflektor do kotła, elementy grzejne, 
wężownice jako części do instalacji grzewczych, wyciągi, in-
stalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy komi-
nowe, zbiorniki zasypowe, armatura do kotłów grzewczych, 
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowni-
ki do kotłów.

(210) 489158 (220) 2018 08 08
(731) WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU 

KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew
(540) EkoDuo

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kom-
paktowy kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wy-
mienniku rurowym, kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły 
do ogrzewania powietrzem, ekologiczne kotły grzewcze 
wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna, kotły 
grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z systemami poda-
wania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem, 
bez sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpu-
sy kotłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania 
kotłów, zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawa-
nia paliw stałych do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentyla-
tory, pompy ciepła, podajniki, ślimak do podajnika, podajniki, 
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zestawy podajnikowe, deflektor do kotła, elementy grzejne, 
wężownice jako części do instalacji grzewczych, wyciągi, in-
stalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy komi-
nowe, zbiorniki zasypowe, armatura do kotłów grzewczych, 
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowni-
ki do kotłów.

(210) 489159 (220) 2018 08 08
(731) WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU 

KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew
(540) EkoSlim

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kom-
paktowy kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wy-
mienniku rurowym, kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły 
do ogrzewania powietrzem, ekologiczne kotły grzewcze 
wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna, kotły 
grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z systemami poda-
wania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem, 
bez sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpu-
sy kotłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania 
kotłów, zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawa-
nia paliw stałych do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentyla-
tory, pompy ciepła, podajniki, ślimak do podajnika, podajniki, 
zestawy podajnikowe, deflektor do kotła, elementy grzejne, 
wężownice jako części do instalacji grzewczych, wyciągi, in-
stalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy komi-
nowe, zbiorniki zasypowe, armatura do kotłów grzewczych, 
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowni-
ki do kotłów.

(210) 489160 (220) 2018 08 08
(731) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) RISANA o ryżu i kaszy wiemy wszystko
(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa, wa-
rzywa i owoce suszone, warzywa i owoce liofilizowane, pro-
dukty z suszonych owoców, produkty z suszonych warzyw, 
produkty z przetworzonych nasion i roślin strączkowych, 
produkty z łuskanych nasion i roślin strączkowych, nasiona 
jadalne, jadalne nasiona słonecznika, jadalne nasiona dyni, 
nasiona przetworzone, przetworzone nasiona dyni, prze-
tworzone nasiona słonecznika, fasoli, grochu, soczewicy, 
soczewica, soja, fasola, groch przetworzone, płatki z roślin 
strączkowych, kasze z roślin strączkowych w tym kasza bul-
gur z ciecierzycy, 30 produkty zbożowe, zboża przetworzo-
ne, suszone ziarna pełnego zboża, płatki zbożowe, owsian-
ka, mieszanki zbożowe, mieszanki ze zbóż przetworzonych, 
mieszanki zbożowe z dodaniem ziół i przypraw, ryż, mie-
szanki ryżu, ryż przetworzony, komosa ryżowa przetworzo-
na, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest 
ryż lub zboża, kasze, w tym kasza jęczmienna, kasza owsia-
na, kasze pszenne, kasza bulgur z pszenicy durum, kasza 
kuskus, mieszanki kasz, 31 zboża nieprzetworzone, jadalne 
siemię lniane nieprzetworzone, nieprzetworzona komosa 
ryżowa, otręby zbożowe, nieprzetworzone ziarna do jedze-
nia, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte 
w innych klasach, rośliny strączkowe, nasiona, mieszanki nie-
przetworzonych zbóż.

(210) 489161 (220) 2018 08 08
(731) WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU 

KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew
(540) SlimEko

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kom-
paktowy kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wy-
mienniku rurowym, kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły 
do ogrzewania powietrzem, ekologiczne kotły grzewcze 
wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna, kotły 
grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z systemami podawa-
nia i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem, bez 
sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpusy ko-
tłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania kotłów, 
zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw 
stałych do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy 
ciepła, podajniki, ślimak do podajnika, podajniki, zestawy po-
dajnikowe, deflektor do kotła, elementy grzejne, wężownice 
jako części do instalacji grzewczych, wyciągi, instalacje grzew-
cze, instalacje wyciągu spalin, systemy kominowe, zbiorniki 
zasypowe, armatura do kotłów grzewczych, armatura regula-
cyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki do kotłów.

(210) 489162 (220) 2018 08 08
(731) WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU 

KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew
(540) Ekovert

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kom-
paktowy kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wy-
mienniku rurowym, kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły 
do ogrzewania powietrzem, ekologiczne kotły grzewcze 
wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna, kotły 
grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z systemami podawa-
nia i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem, bez 
sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpusy ko-
tłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania kotłów, 
zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw 
stałych do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy 
ciepła, podajniki, ślimak do podajnika, podajniki, zestawy po-
dajnikowe, deflektor do kotła, elementy grzejne, wężownice 
jako części do instalacji grzewczych, wyciągi, instalacje grzew-
cze, instalacje wyciągu spalin, systemy kominowe, zbiorniki 
zasypowe, armatura do kotłów grzewczych, armatura regula-
cyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki do kotłów.

(210) 489171 (220) 2018 08 08
(731) KIEBLESZ BARTŁOMIEJ HELIPOLAND, Bielsko-Biała
(540) PlanePoland
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(531) 18.05.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lą-
dzie, w powietrzu lub wodzie, samoloty, helikoptery, statki 
powietrzne, balony aerostatyczne, pojazdy lotnicze, 35 usłu-
gi w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach i salonach 
następujących towarów: pojazdów, pojazdów samochodo-
wych, samochodów osobowych i furgonetek, motocykli, 
statków i samolotów, części i akcesoriów do pojazdów, w tym 
części samochodowych, części i akcesoriów do motocykli, 
paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, drewna 
i materiałów budowlanych, wyposażenia sanitarnego, ma-
szyn, urządzeń przemysłowych, perfum i kosmetyków, usłu-
gi w zakresie sprzedaży paliwa na stacjach paliw, 36 usługi 
finansowe, udzielanie kredytów, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe, 37 naprawa i konserwacja statków powietrznych i ko-
smicznych, naprawa i konserwacja pojazdów, samochodów, 
motocykli, 39 usługi przewozu osób i towarów, usługi trans-
portowe na rzecz osób trzecich, transport lotniczy, transport 
drogowy, transport wodny, transport pasażerski, transport 
lotniczy pasażerski i towarowy, usługi w zakresie lotów tu-
rystycznych, aeronautyki, czarterowania środków lokomocji, 
usługi nawigacyjne, wynajem i dzierżawa środków trans-
portu wodnego, lotniczego, ziemnego, wynajmowanie po-
jazdów, samochodów, furgonetek, wynajmowanie maszyn 
i urządzeń transportowych i budowlanych, organizowanie 
wycieczek, organizowanie podróży, pilotowanie wycieczek, 
transport podróżnych, rezerwowanie miejsc na podróż, re-
zerwacja środków transportu, usługi kurierskie i pocztowe, 
usługi agencji turystycznych, usługi wspomagające trans-
port, w tym holowanie, pomoc w przypadku awarii, usługi 
transportowe w zakresie ratownictwa, usługi kierowców, 
wynajmowanie garaży, magazynów i miejsc parkingowych, 
wypożyczanie kontenerów magazynowych, usługi w za-
kresie magazynowania, usługi w zakresie nawigacji, usługi 
w zakresie pilotażu, 41 nauka jazdy i pilotażu, kształcenie 
praktyczne, organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń 
specjalistycznych, organizowanie zawodów sportowych, 
rozrywka, usługi związane z organizacją wypoczynku, wy-
pożyczanie sprzętu sportowego, informacja o imprezach 
rozrywkowych, 42 usługi projektowe w zakresie: mechaniki, 
aeronautyki, lotnictwa, maszyn i urządzeń przemysłowych, 
budownictwa, oprogramowania komputerowego, wzornic-
twa przemysłowego, usługi inżynieryjne, ekspertyzy nauko-
we i inżynierskie, badania: silników, wytrzymałości materia-
łów i konstrukcji, aerodynamiki obiektów, dynamiki, drgań 
i hałasu maszyn i urządzeń, badania i analizy techniczne, pra-
ce badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, 
usługi w zakresie sporządzania dokumentacji technicznej, 
44 usługi w zakresie ratownictwa medycznego.

(210) 489173 (220) 2018 08 08
(731) SHANDONG SEASIR BREWING FOOD CO., LTD., 

Laizhou City, CN
(540) 

(531) 03.09.13, 26.13.25
(510), (511) 30 przyprawy, sos sojowy, algi [przyprawa], ocet 
piwny, keczup [sos], dodatki smakowe, ocet, chutney [sos], 
sosy [przyprawy], coulis owocowy [sos].

(210) 489216 (220) 2018 08 09
(731) FUNDACJA INCJATYW KULTURALNYCH PLASTER, 

Warszawa
(540) polówka

(531) 26.04.01, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi pokazów filmowych, prowadze-
nie festiwali filmowych, organizacja imprez kulturalnych 
i rozrywkowych.

(210) 489241 (220) 2018 08 10
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) Caprio
(510), (511) 29 marmolady, konfitury, dżemy, galaretki jadal-
ne, przetwory z warzyw i owoców, jogurt, 30 kawa, herba-
ta, kakao, czekolada, napoje na bazie kawy, napoje na bazie 
kakao, napoje na bazie czekolady, miód, słodycze, cukierki 
w tym cukierki twarde, landrynki, niemedyczne cukierki z wi-
taminami, drażetki polerowane jako słodycze, drażetki z masą 
czekoladową otoczone powłoką z cukru, ciastka, ciasto 
w proszku, płatki kukurydziane, karmelki, polewy owocowe, 
polewa czekoladowa, polewa kakaowa, polewy aromatyzo-
wane, dodatki do deserów mianowicie czekoladowe dodatki 
smakowe, sosy owocowe, sosy czekoladowe, sosy kakaowe, 
kremy owocowe, kremy czekoladowe, sosy aromatyzowane, 
32 napoje instant, napoje bezalkoholowe, wody mineralne 
gazowane i niegazowane, nektary owocowe, syropy owo-
cowe, proszek do produkcji napojów, pastylki do produkcji 
napojów, soki owocowe, soki warzywne, soki owocowo-wa-
rzywne, soki wieloowocowe, soki wielowarzywne, napoje 
owocowe, napoje warzywne, napoje wieloowocowe, napoje 
izotoniczne i energetyczne.

(210) 489245 (220) 2018 08 10
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) KUBUŚ K

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, 
chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, 
dżemy owocowe, dżemy, owoce w puszkach, owoce kon-
serwowane, owoce kandyzowane, mrożone owoce, napoje 
mleczne zawierające owoce, owoce lukrowane, galaretki 
owocowe, chipsy owocowe, desery owocowe, przekąski 
na bazie owoców, przekąski z owoców, koktajle mleczne, na-
poje mleczne, desery mleczne, sałatki owocowe, 30 batoniki 
zbożowe, przekąski zbożowe, chipsy [produkty zbożowe], 
biszkopty, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, ciastka, kru-
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che ciastka (herbatniki), ciastka zbożowe do spożycia przez 
ludzi, cukierki, pomadki [cukierki], cukierki, batony i guma 
do żucia, słodycze [cukierki], gofry, galaretki owocowe [sło-
dycze], herbatniki petit-beurre, herbatniki, sorbety [lody 
wodne], lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], 
lody, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kraker-
sy, krakersy z preparatów zbożowych, płatki kukurydziane, 
miód, preparaty zbożowe pokryte cukrem i miodem, musy 
owocowe [sosy], musy (słodycze), słodycze, przekąski sporzą-
dzone z produktów zbożowych, przekąski ze zboża, 32 na-
poje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe zawierające 
soki owocowe, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], 
napoje o smaku warzywnym, soki warzywne [napoje], soki 
warzywne, napoje owocowe, soki owocowe do użytku jako 
napoje, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, wody 
mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, 
napoje zawierające głównie soki owocowe, soki owocowe, 
nektary owocowe, bezalkoholowe, syropy do wytwarzania 
napojów bezalkoholowych, syropy i inne preparaty do pro-
dukcji napojów, 41 organizowanie i prowadzenie konkursów 
[edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie imprez 
i zawodów sportowych, organizowanie imprez rozrywko-
wych i kulturalnych, organizowanie konkursów, organizacja 
konkursów edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Inter-
necie, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie wykładów edukacyjnych, dostarczanie informacji 
edukacyjnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edu-
kacyjne dotyczące sportu, usługi polegające na organizowa-
niu i obsłudze wydarzeń oraz imprez kulturalnych, edukacyj-
nych, rozrywkowych i sportowych, zwłaszcza promujących 
zdrowy tryb życia oraz aktywność sportową, usługi związane 
z organizacją wypoczynku.

(210) 489247 (220) 2018 08 10
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) play!

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, 
chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, 
dżemy owocowe, dżemy, owoce w puszkach, owoce kon-
serwowane, owoce kandyzowane, mrożone owoce, napoje 
mleczne zawierające owoce, owoce lukrowane, galaretki 
owocowe, chipsy owocowe, desery owocowe, przekąski 
na bazie owoców, przekąski z owoców, koktajle mleczne, 
napoje mleczne, desery mleczne, sałatki owocowe, 30 ba-
toniki zbożowe, przekąski zbożowe, chipsy [produkty zbo-
żowe], biszkopty, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, ciast-
ka, kruche ciastka (herbatniki), ciastka zbożowe do spożycia 
przez ludzi, cukierki, pomadki [cukierki], cukierki, batony 
i guma do żucia, słodycze [cukierki], gofry, galaretki owo-
cowe [słodycze], herbatniki petit-beurre, herbatniki, sorbe-
ty [lody wodne], lody na bazie jogurtu [lody jako główny 
składnik], lody, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, krakersy, krakersy z preparatów zbożowych, płatki 

kukurydziane, miód, preparaty zbożowe pokryte cukrem 
i miodem, musy owocowe [sosy], musy (słodycze), słodycze, 
przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski 
ze zboża, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, koktajle [bezalkoholowe napo-
je owocowe], napoje o smaku warzywnym, soki warzywne 
[napoje], soki warzywne, napoje owocowe, soki owocowe 
do użytku jako napoje, napoje bezalkoholowe o smaku 
owocowym, wody mineralne i gazowane, napoje owoco-
we i soki owocowe, napoje zawierające głównie soki owo-
cowe, soki owocowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, 
syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, 41 organizowanie 
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywko-
wych], organizowanie imprez i zawodów sportowych, or-
ganizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organi-
zowanie konkursów, organizacja konkursów edukacyjnych, 
prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie kon-
kursów w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], organizowanie wykładów eduka-
cyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, usługi edu-
kacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne dotyczące sportu, 
usługi polegające na organizowaniu i obsłudze wydarzeń 
oraz imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych 
i sportowych, zwłaszcza promujących zdrowy tryb życia 
oraz aktywność sportową, usługi związane z organizacją 
wypoczynku.

(210) 489248 (220) 2018 08 10
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) Waterrr

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, 
chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, 
dżemy owocowe, dżemy, owoce w puszkach, owoce kon-
serwowane, owoce kandyzowane, mrożone owoce, napoje 
mleczne zawierające owoce, owoce lukrowane, galaretki 
owocowe, chipsy owocowe, desery owocowe, przekąski 
na bazie owoców, przekąski z owoców, koktajle mleczne, 
napoje mleczne, desery mleczne, sałatki owocowe, 30 ba-
toniki zbożowe, przekąski zbożowe, chipsy [produkty zbo-
żowe], biszkopty, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, ciast-
ka, kruche ciastka (herbatniki), ciastka zbożowe do spożycia 
przez ludzi, cukierki, pomadki [cukierki], cukierki, batony 
i guma do żucia, słodycze [cukierki], gofry, galaretki owo-
cowe [słodycze], herbatniki petit-beurre, herbatniki, sorbe-
ty [lody wodne], lody na bazie jogurtu [lody jako główny 
składnik], lody, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, krakersy, krakersy z preparatów zbożowych, płatki 
kukurydziane, miód, preparaty zbożowe pokryte cukrem 
i miodem, musy owocowe [sosy], musy (słodycze), słodycze, 
przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski 
ze zboża, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
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zawierające soki owocowe, koktajle [bezalkoholowe napo-
je owocowe], napoje o smaku warzywnym, soki warzywne 
[napoje], soki warzywne, napoje owocowe, soki owocowe 
do użytku jako napoje, napoje bezalkoholowe o smaku 
owocowym, wody mineralne i gazowane, napoje owoco-
we i soki owocowe, napoje zawierające głównie soki owo-
cowe, soki owocowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, 
syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, 41 organizowanie 
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywko-
wych], organizowanie imprez i zawodów sportowych, or-
ganizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organi-
zowanie konkursów, organizacja konkursów edukacyjnych, 
prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie kon-
kursów w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], organizowanie wykładów eduka-
cyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, usługi edu-
kacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne dotyczące sportu, 
usługi polegające na organizowaniu i obsłudze wydarzeń 
oraz imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych 
i sportowych, zwłaszcza promujących zdrowy tryb życia 
oraz aktywność sportową, usługi związane z organizacją 
wypoczynku.

(210) 489284 (220) 2018 08 10
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) femina classic fresh
(510), (511) 3 preparaty do higieny intymnej: chusteczki 
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, 5 wkładki hi-
gieniczne, podpaski higieniczne, tampony higieniczne.

(210) 489288 (220) 2018 08 10
(731) JARCZYŃSKA LUCYNA EXITO, Poznań
(540) PORT CAFÉ

(531) 11.03.04, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usłu-
gi restauracyjne, usługi kawiarni, barów, kafejek, herbaciarni, 
lodziarni, pubów, winiarni, catering żywności i napojów, wy-
najem sal konferencyjnych, wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej 
i zastawy stołowej, wypożyczanie namiotów, konstrukcji 
przenośnych, usługi doradcze dotyczące żywności.

(210) 489289 (220) 2018 08 10
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) KASZTANKI
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, sorbety jako lody, mro-
żone wyroby cukiernicze zawierające lody, czekolada, wy-
roby czekoladowe, batony czekoladowe, słodycze, słodycze 
bez cukru, wyroby czekoladowe na bazie orzechów, wyroby 
cukiernicze.

(210) 489290 (220) 2018 08 10
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Tiki Taki
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, sorbety jako lody, mro-
żone wyroby cukiernicze zawierające lody, czekolada, wy-
roby czekoladowe, batony czekoladowe, słodycze, słodycze 
bez cukru, wyroby czekoladowe na bazie orzechów, wyroby 
cukiernicze.

(210) 489291 (220) 2018 08 10
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Wawel
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, sorbety jako lody, mro-
żone wyroby cukiernicze zawierające lody, czekolada, batony 
czekoladowe, kakao, wyroby z kakao, napoje na bazie kakao, 
słodycze, słodycze bez cukru, owocowe galaretki, wyroby 
czekoladowe, wyroby czekoladowe na bazie orzechów, wy-
roby cukiernicze, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej 
oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line) towa-
rów obejmujących: lody, lody spożywcze, sorbety jako lody, 
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, czekoladę, 
batony czekoladowe, kakao, wyroby z kakao, napoje na bazie 
kakao, słodycze, słodycze bez cukru, owocowe galaretki, wy-
roby czekoladowe, wyroby czekoladowe na bazie orzechów, 
wyroby cukiernicze, publikowanie tekstów o charakterze re-
klamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych promujących: lody, lody spożywcze, sorbety 
jako lody, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, cze-
koladę, batony czekoladowe, kakao, wyroby z kakao, napoje 
na bazie kakao, słodycze, słodycze bez cukru, owocowe ga-
laretki, wyroby czekoladowe, wyroby czekoladowe na bazie 
orzechów, wyroby cukiernicze, prezentowanie produktów 
w mediach w celu ich sprzedaży.

(210) 489295 (220) 2018 08 10
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) M! M!CHAŁKI Z WAWELU KOKOSOWE Wawel Czujesz 

się dobrze, czynisz dobrze

(531) 01.15.09, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 24.17.04, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, sorbety jako lody, mro-
żone wyroby cukiernicze zawierające lody, czekolada, wy-
roby czekoladowe, batony czekoladowe, słodycze, słodycze 
bez cukru, wyroby czekoladowe na bazie orzechów, wyroby 
cukiernicze.
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(210) 489296 (220) 2018 08 10
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Malaga śmietankowa z rodzynkami Wawel Czujesz 

się dobrze, czynisz dobrze

(531) 01.15.09, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, sorbety jako lody, mro-
żone wyroby cukiernicze zawierające lody, czekolada, wy-
roby czekoladowe, batony czekoladowe, słodycze, słodycze 
bez cukru, wyroby czekoladowe na bazie orzechów, wyroby 
cukiernicze.

(210) 489297 (220) 2018 08 10
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) MICHAŁKI Z WAWELU

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, sorbety jako lody, mro-
żone wyroby cukiernicze zawierające lody, czekolada, wy-
roby czekoladowe, batony czekoladowe, słodycze, słodycze 
bez cukru, wyroby czekoladowe na bazie orzechów, wyroby 
cukiernicze.

(210) 489299 (220) 2018 08 10
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) MICHAŁKI KLASYCZNE

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, sorbety jako lody, mro-
żone wyroby cukiernicze zawierające lody, czekolada, wy-
roby czekoladowe, batony czekoladowe, słodycze, słodycze 
bez cukru, wyroby czekoladowe na bazie orzechów, wyroby 
cukiernicze.

(210) 489335 (220) 2018 08 13
(731) GRUPA DETEKTYWISTYCZNA TRÓJMIASTO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Grupa Detektywistyczna Trójmiasto

(531) 24.17.25, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi detektywistyczne, usługi agencji de-
tektywistycznych, dochodzenia prowadzone przez detekty-
wów, usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych.

(210) 489336 (220) 2018 08 13
(731) KCIUK JUSTYNA, Kraków
(540) metal CYNKOWANIEOGNIOWE.EU

(531) 14.03.01, 14.03.03, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 40 cynkowanie ogniowe, galwanizacja, obróbka 
metali.

(210) 489341 (220) 2018 08 13
(731) TIFFANY PAWLUŚKIEWICZ KATE, Bellevue, US
(540) PODHALE ANIMALE
(510), (511) 6 modele zwierząt - bibeloty wykonane z metali 
nieszlachetnych, rzeźby z metali nieszlachetnych, rzeźby z me-
talu, statuetki wykonane z brązu, statuetki wykonane ze sto-
pów metali nieszlachetnych, statuetki z metali nieszlachet-
nych, odlewy artystyczne z brązu, odlewy artystyczne z metali 
nieszlachetnych, ozdobne figurki do zabawy z brązu, ozdobne 
figurki do zabawy z metali nieszlachetnych, pomniki metalo-
we, pomniki z metali nieszlachetnych, popiersia z brązu, po-
piersia z metali nieszlachetnych, posągi z metali nieszlachet-
nych, posągi z metali pospolitych, przedmioty artystyczne 
z brązu, rzeźbione dzieła sztuki z brązu, rzeźbione dzieła sztuki 
z metali nieszlachetnych, wyroby artystyczne z brązu, dzielą 
sztuki z brązu, dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, figurki 
ozdobne wykonane z metali nieszlachetnych, figurki ozdobne 
z metali nieszlachetnych, figurki, statuetki z metali nieszlachet-
nych, figurki wykonane z brązu, figurki wykonane z brązu bę-
dące dziełami sztuki, figurki z metali nieszlachetnych będące 
dziełami sztuki, figurki z metali nieszlachetnych, figurki z me-
tali pospolitych, figurki ze stopów łatwotopliwych- stop cyny 
z ołowiem, figury z metali pospolitych, metalowe przedmioty 
artystyczne z metali nieszlachetnych, metalowe przedmioty 
artystyczne z brązu, 19 betonowe rzeźby, dzieła sztuki wyko-
nane z kamienia, betonu lub marmuru, figurki z betonu, figurki 
z kamienia, figurki z marmuru, figury marmurowe, figury z be-
tonu, kamienie pamiątkowe, kamienne rzeźby, marmurowe 
rzeźby, ozdoby z kamienia, pomniki betonowe, pomniki ka-
mienne, pomniki marmurowe, pomniki niemetalowe, pomni-
ki z granitu, pomniki z kamienia, pomniki z marmuru, popiersia 
z betonu, popiersia z kamienia, popiersia z kamienia betonu 
lub marmuru, popiersia z marmuru, posągi z kamienia, posąż-
ki z kamienia. betonu lub marmuru, rzeźby kamienne, rzeźby 
niemetalowe, rzeźby wykonane z kamienia, rzeźby wykonane 
z marmuru, rzeźby z betonu, rzeźby z marmuru, statuy z beto-
nu, statuy z marmuru, 20 dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu 
lub tworzyw sztucznych, figurki drewniane, figurki wykonane 
z cementu gipsowego, dzielą sztuki z bambusa, dzielą sztuki 
z ambroidu, figurki wykonane z gipsu, figurki wykonane z po-
chodnych gipsu, figurki wykonane z tworzyw sztucznych, fi-
gurki wykonane z żywicy drzewnej, figurki z drewna, figurki 
z ratanu, figurki z wosku, figurki z żywicy odlewane na zimno, 
figury drewniane, figury odlewane z tworzyw sztucznych, fi-
gury z tworzyw sztucznych, modele figurek, ozdoby wyrabia-
ne z gipsu, modele figurek, ozdoby z drewna, modele figurek, 
ozdoby z syntetycznej żywicy, modele figurek, ozdoby z two-
rzyw sztucznych, modele ozdobne z tworzyw sztucznych, 
modele, ozdoby wykonane z żywicy syntetycznej, modele, 
ozdoby wykonane z gipsu, modele, ozdoby wykonane z two-
rzyw sztucznych, modele, ozdoby z wosku, modele wykona-
ne z drewna, ozdoby, modele zwierząt jako ozdoby z wosku, 
modele zwierząt, ozdoby z tworzyw sztucznych, modele 
zwierząt, ozdoby z gipsu, modele zwierząt, ozdoby z drewna, 
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ozdobne figurki wykonane z drewna, ozdobne figurki wyko-
nane z wosku, ozdobne figurki wykonane z gipsu, ozdobne 
modele wykonane z gipsu, ozdobne modele wykonane z wo-
sku, ozdobne modele wykonane z drewna, ozdobne rzeźby 
wykonane z drewna, ozdobne rzeźby wykonane z wosku, 
ozdobne rzeźby wykonane z gipsu, ozdobne statuetki wyko-
nane z drewna, ozdoby - posagi zrobione z wosku, popiersia 
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, popiersia 
z drewna, popiersia z tworzyw sztucznych, posągi z drewna, 
posążki z drewna wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, rzeź-
by drewniane, rzeźby wykonane z drewna, rzeźby wykonane 
z gipsu, rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, rzeźby wy-
konane z wosku, rzeźby z gipsu, rzeźby z tworzyw sztucznych, 
statuetki wykonane z żywic syntetycznych, statuetki z gipsu, 
statuy z ambroidu, statuy z wosku, zwierzęta wypchane.

(210) 489376 (220) 2018 08 14
(731) MICHAŚ ZENON, Śliwniki
(540) Sielskie Smaki

(531) 05.07.05, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 warzywa gotowane, warzywa konserwowane, 
warzywa suszone, warzywa mrożone, konserwy z warzywami, 
sałatki warzywne, sałatki warzywne z dodatkiem owoców, sa-
łatki owocowo-warzywne, chrupki ziemniaczane, szparagi 
konserwowane, warzywa kwaszone, kapusta kwaszona, bu-
raki kwaszone, papryka kwaszona, czosnek kwaszony, ogórki 
kwaszone, ogórki kwaszone z jarzynami, ogórki kwaszone 
z przyprawami, marynaty warzywne, marynaty warzywne 
z dodatkiem przypraw i/lub ziół, marynaty warzywne z do-
datkiem czosnku, warzywa w zaprawie octowej, warzywa 
w zaprawie octowej z dodatkiem przypraw i/lub ziół, warzy-
wa w zaprawie octowej z dodatkiem czosnku, pikle, mrożone 
dania gotowe z warzyw, mrożone mieszanki warzywno-mię-
sne, przetwory warzywno-mięsne i mięsne, dania gotowe wa-
rzywno-mięsne i mięsne, mrożone przetwory i dania gotowe 
warzywno-mięsne i mięsne, mrożone dania gotowe wege-
tariańskie, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce 
i warzywa konserwowane w alkoholu, owoce w zaprawie 
octowej, owoce w zaprawie octowej z dodatkiem przypraw i/
lub ziół, owoce suszone, owoce mrożone, owoce kandyzowa-
ne, konserwy z owocami, sałatki owocowe, chipsy owocowe, 
przeciery owocowe, musy owocowe, owoce smażone, chrup-
ki owocowe, galaretki owocowe, rośliny strączkowe konserwo-
wane, soczewica konserwowana, soja konserwowana, groch 
konserwowany, oliwki konserwowane, zioła suszone, zioła 
ogrodowe konserwowane, grzyby suszone, grzyby konser-
wowane, grzyby w occie, grzyby w occie z dodatkiem przy-
praw i/lub ziół, soki warzywne do sporządzania potraw, mięso, 
przetwory mięsne, konserwy mięsne, drób, przetwory z dro-
biu, konserwy drobiowe, dziczyzna, przetwory z dziczyzny, 
ryby nieżywe, przetwory z ryb, konserwy rybne, jaja, mleko 
i produkty z mleka, oleje i tłuszcze jadalne, margaryna, bakalie, 
galaretki, dżemy, kompoty, konfitury, marmolady, koncentrat 
pomidorowy, buliony, rosoły, zupy, koncentraty zup.

(210) 489379 (220) 2018 08 14
(731) KAŁUŻYŃSKA PAULINA BONJOUR MADAME, 

Warszawa
(540) Bonjour MADAME

(531) 07.11.25, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 aromaterapia, depilacja woskiem, fryzjer-
stwo, usługi manicure i pedicure, masaż, salony piękności, 
tatuowanie, usługi saun, usługi solariów, usługi wizażystki.

(210) 489383 (220) 2018 08 14
(731) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) SONKO Slim wafle ryżowe wieloziarniste 

ze słonecznikiem cienkie i delikatne

(531) 01.03.01, 05.03.15, 08.03.01, 08.01.06, 26.04.02, 25.01.15, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 przekąski na bazie owoców i warzyw, przeką-
ski na bazie suszonych owoców i warzyw, przekąski na bazie 
kukurydzy inne niż słodycze, przekąski na bazie przetworzo-
nych nasion i roślin strączkowych, przekąski na bazie łuska-
nych nasion i roślin strączkowych, przekąski na bazie ziem-
niaków, nasiona jadalne, jadalne nasiona słonecznika, jadalne 
nasiona dyni, nasiona przetworzone, przetworzone nasiona 
dyni, przetworzone nasiona słonecznika, 30 produkty zbożo-
we, zboża przetworzone, ryż preparowany, wafle zbożowe, 
wafle ryżowe, wafle kukurydziane, przekąski na bazie zbóż, 
chrupki ze zbóż, chrupki kukurydziane, ciastka, wafelki, wy-
roby piekarnicze, wafelki ze zbóż, wafelki ryżowe, wafelki 
kukurydziane.

(210) 489391 (220) 2018 08 14
(731) WYSMUŁEK MICHAŁ INNE, Łódź
(540) ALKOSTACJA
(510), (511) 9 alkoholometry, alkomaty, urządzenia pomiaro-
we do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, 
przenośne obiekty, a mianowicie budki, wiaty z urządzenia-
mi do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, 
35 usługi reklamowe (działalność reklamowa), usługi marke-
tingowe, usługi wynajmu powierzchni reklamowych i mate-
riałów reklamowych, sprzedaż powierzchni reklamowych, 
45 usługi pomiaru stężenia alkoholu w organizmie ludzkim, 
usługi pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.
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(210) 489417 (220) 2018 08 16
(731) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) EDGERIN
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki to pielęgnacji skóry, kremy 
kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgna-
cji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, 
płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dez-
odoryzacji, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pre-
paraty toaletowe, woda utleniona do celów kosmetycznych, 
kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające, żele do kąpieli, 
żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy, żele opóźnia-
jące starzenie, żele pod prysznic żele do opalania, żele do de-
makijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, nieleczni-
cze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, nielecznicze maści, 
maści do celów kosmetycznych, środki perfumeryjne, olejki 
eteryczne, środki do czyszczenia zębów, barwniki do celów 
kosmetycznych, detergenty inne niż używane w procesach 
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, środki 
przeciwpotowe, detergenty, środki antypoślizgowe, aromaty, 
antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączone 
płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, ekstrakty 
kwiatowe do perfum esencje eteryczne, olejki esencjonalne, 
farby do celów kosmetycznych, preparaty do golenia, mydło 
do golenia, kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycz-
nych, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje 
do przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, 
środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, mleczko 
kosmetyczne, kosmetyki do odchudzania, wazelina, zestawy 
kosmetyczne kosmetyki upiększające, kremy, kremy wybiela-
jące do skóry, kremy do rak, kremy pod oczy, kremy do twarzy, 
kremy do dala, kremy nielecznicze, preparaty do kręcenia wło-
sów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, 
środki lotne stosowane jako detergenty, fotony do celów ko-
smetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, pu-
dry do różnych zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka 
kosmetyczne, preparaty domycia, mydełka, mydła przeciw-
potowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust 
w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych olejki do celów 
perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, prepa-
raty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, 
preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji pa-
znokci, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do ce-
lów kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, 
środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, tomki 
kosmetyczne: odświeżacze do ust, preparaty do pielęgna-
cji jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda 
zapachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do wy-
bielania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetycz-
ne dla zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze 
do celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana 
do celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane 
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetycz-
ne do celów leczniczych, suplementy diety, maści do celów 
farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycznych, materia-
ły opatrunkowe, medyczne, odżywcze suplementy diety, pły-
ny do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, 
żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przysto-
sowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przy-
stosowana do celów medycznych, produkty farmaceutyczne 
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, pla-
stry, materiały do plombowania zębów, materiały dentystycz-
ne, środki odkażające, preparaty chemiczne do celów me-
dycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, 

preparaty chemiczno - farmaceutyczne, preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów 
leczniczych czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, 
kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje 
lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do ce-
lów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, 
tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania 
i opatrywania ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środ-
ki antyseptyczne, preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła 
dezynfekujące, mydła lecznicze.

(210) 489419 (220) 2018 08 16
(731) BE YOURSELF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) freedom lets business grow
(510), (511) 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami, wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 
pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościami, leasing 
i wycena nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nie-
ruchomościami komercyjnymi, wynajem nieruchomości ko-
mercyjnych, administrowanie i zarządzanie powierzchniami 
biurowymi, wynajem powierzchni biurowych.

(210) 489422 (220) 2018 08 16
(731) BE YOURSELF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Be YOURSeLF freedom lets business grow

(531) 27.05.01, 24.17.07, 24.17.09
(510), (511) 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami, wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 
pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościami, leasing 
i wycena nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nie-
ruchomościami komercyjnymi, wynajem nieruchomości ko-
mercyjnych, administrowanie i zarządzanie powierzchniami 
biurowymi, wynajem powierzchni biurowych.

(210) 489423 (220) 2018 08 16
(731) BE YOURSELF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) BeYS

(531) 27.05.01, 24.17.05, 24.17.07
(510), (511) 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami, wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 
pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościami, leasing 
i wycena nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nie-
ruchomościami komercyjnymi, wynajem nieruchomości ko-
mercyjnych, administrowanie i zarządzanie powierzchniami 
biurowymi, wynajem powierzchni biurowych.
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(210) 489428 (220) 2018 08 16
(731) BIURO PLUS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) SoftMax

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki kosmetyczne do pielęgnacji ciała i uro-
dy, środki pod prysznic i do kąpieli, dezodoranty osobiste, 
środki do mycia i pielęgnacji włosów, mydła, olejki eterycz-
ne, środki do pielęgnacji podłóg, preparaty do czyszczenia 
podłóg, mydła, mydła dezynfekujące, produkty do mycia rąk, 
pasty do podłóg i mebli, woski do podłóg, preparaty do po-
lerowania, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
detergenty, preparaty do zmywania naczyń, środki do my-
cia, czyszczenia, szorowania w tym płyny do mycia, płyny 
do zmywania naczyń, tabletki do zmywarek, kapsułki do pra-
nia, 5 preparaty dezynfekcyjne, preparaty do celów sanitar-
nych, preparaty do zwalczania robactwa, insektów i szkodni-
ków, preparaty odstraszające insekty, środki bakteriobójcze, 
środki pasożytobójcze, dezodoranty inne niż osobiste, od-
świeżacze powietrza, 16 papier toaletowy, ściereczki papie-
rowe do wycierania stosowane także jako papier toaletowy, 
ręczniki kuchenne w rolkach, obrusy papierowe, serwetki pa-
pierowe, papier wchłaniający w rolkach, ściereczki papiero-
we do czyszczenia do użytku domowego, bibułki do wycie-
rania twarzy, ściereczki papierowe do celów higienicznych 
i pielęgnacyjnych, papierowe ręczniki kuchenne i kąpielowe, 
chusteczki papierowe, chusteczki papierowe do twarzy, 
powyżej wymienione towary w opakowaniach o wielkości 
przeznaczonej dla gospodarstw domowych, w opakowa-
niach zbiorczych i przemysłowych, papier maszynowy.

(210) 489431 (220) 2018 08 16
(731) CHRUŚCIŃSKA ANDŻELIKA, Poznań
(540) Chruscinska

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, sukienki, spódnice, bluzki, swetry, 
spodnie, okrycia wierzchnie, odzież, odzież ręcznie robiona, 
42 usługi projektantów mody, projektowanie odzieży, wzor-
nictwo przemysłowe, usługi związane z projektowaniem 
graficznym (sztuka).

(210) 489480 (220) 2018 08 19
(731) ŁOSIEWICZ MARIUSZ EDDC, Karakule
(540) 4SAVE LPG/CNG Autogas Systems

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 reduktory ciśnienia do instalacji gazowych 
w pojazdach, reduktory ciśnienia gazu stosowane w insta-
lacjach gazowych do pojazdów, wtryskiwacze do silników 
stosowane w instalacjach gazowych do pojazdów, wtryski-
wacze gazu do silników stosowane w instalacjach gazowych 
do pojazdów, regulatory ciśnienia do instalacji gazowych 
w pojazdach, sterowniki, kontrolery wtrysku gazu stosowane 
w instalacjach gazowych do pojazdów, armatura do urzą-

dzeń oraz instalacji gazowych stosowanych w pojazdach, 
części instalacji gazowych do pojazdów, armatura do urzą-
dzeń oraz samochodowych instalacji gazowych, części sa-
mochodowych instalacji gazowych, samochodowe instala-
cje gazowe, parowniki stosowane w instalacjach gazowych 
do pojazdów.

(210) 489517 (220) 2018 08 20
(731) DĄBROWSKA EWELINA PIZZERIA GRANDE, Kamień
(540) PIZZERIA GRANDE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 25.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 489518 (220) 2018 08 20
(731) SIDORSKA JULIA, Poznań
(540) ELITE STRENGHT SERIES

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24, 26.01.02, 26.01.16
(510), (511) 28 maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, 
przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych.

(210) 489519 (220) 2018 08 20
(731) AMBRO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przykona
(540) AMBRO LOGISTICS
(510), (511) 39 doradztwo w dziedzinie usług składowania 
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, 
dzierżawa magazynów, dzierżawa palet do transportu lub 
składowania towarów, informacja o składowaniu, magazyno-
wanie, magazynowanie paczek, magazynowanie towarów, 
magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie to-
warów w dużych ilościach, magazynowanie ładunku przed 
transportem, magazynowanie ładunków, przechowywanie 
ładunku, przechowywanie ładunków po ich transporcie, skła-
dowanie towarów, składowanie towarów w magazynach, 
składowanie towarów w transporcie, składowanie ładunków, 
świadczenie usług magazynowania i udostępnianie sprzętu 
i obiektów magazynowych, transport i składowanie, usługi 
doradcze w zakresie magazynowania towarów, usługi dys-
trybucji ładunków na paletach, usługi w zakresie bezpiecz-
nego magazynowania [transport], wynajmowanie miejsc 
do magazynowania, wypożyczanie palet i kontenerów 
do składowania towarów, wypożyczanie palet i kontenerów 
do transportu towarów, wypożyczanie pojemników do ma-
gazynowania, określanie trasy pojazdów za pomocą kompu-
tera w sieciach danych, planowanie tras [usługi nawigacyj-
ne], usługi planowania tras, usługi w zakresie monitorowania 
towarów, usługi śledzenia i lokalizowania listów i paczek, 
fracht, fracht [przewóz towarów], organizowanie rozładunku 
towarów, pośrednictwo frachtowe, pośrednictwo w zakresie 
frachtu i transportu, spedycja, spedycja ładunków, transport 
ładunku drogą lądową, transport ładunków, udzielanie infor-
macji dotyczących transportu ładunku, udzielanie informacji 
dotyczących pośrednictwa w przewozie ładunków, udziela-
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nie informacji związanych z usługami rozładunku towarów, 
udzielanie porad związanych z usługami spedycyjnymi, usłu-
gi dostarczania ładunków, usługi frachtu lądowego, usługi 
spedycji, usługi spedycji ładunku drogą lądową.

(210) 489524 (220) 2018 08 20
(731) PURE LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Choroszcz

(540) Porcja Dobra
(510), (511) 29 żywność na bazie owoców, żywność na ba-
zie warzyw, żywność na bazie mleka i produktów mlecznych, 
przekąski na bazie owoców, owoce suszone, owoce kon-
serwowane, sałatki owocowe, kompoty owocowe, chipsy 
i chrupki owocowe, dżemy, marmolady, galaretki owocowe, 
przeciery owocowe, rodzynki, orzechy i migdały spreparo-
wane, orzechy laskowe, bakalie i mieszanki bakaliowe, kon-
serwy i marynaty warzywne, sałatki warzywne, warzywa 
suszone, przeciery warzywne, przetwory warzywne, oleje 
jadalne, mleko, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sojo-
we, mleko kokosowe, mleko migdałowe, produkty mleczne, 
30 produkty spożywcze na bazie zbóż, owocowe słodycze, 
batony zbożowe, wyroby cukiernicze i słodycze, przekąski 
na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przyprawy, pastyła, 
pastylki, chałwa, miód, kawa, kasze, żywność dietetyczna 
na bazie mąki zawarta w klasie 30, 35 prowadzenie sklepu 
i hurtowni z wyrobami spożywczymi, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, reklama, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż, sprzedaż detaliczna, 
sprzedaż hurtowa, sprzedaż on-line towarów: żywność, żyw-
ność na bazie owoców, żywność na bazie warzyw, żywność 
na bazie mleka i produktów mlecznych, przekąski na bazie 
owoców, owoce suszone, owoce konserwowane, sałatki 
owocowe, kompoty owocowe, chipsy i chrupki owocowe, 
dżemy, marmolady, galaretki owocowe, przeciery owoco-
we, rodzynki, orzechy i migdały spreparowane, orzechy la-
skowe, bakalie i mieszanki bakaliowe, konserwy i marynaty 
warzywne, sałatki warzywne, warzywa suszone, przeciery 
warzywne, przetwory warzywne, oleje jadalne, mleko, mle-
ko owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko kokosowe, 
mleko migdałowe, produkty mleczne, produkty spożywcze 
na bazie zbóż, owocowe słodycze, batony zbożowe, wyro-
by cukiernicze i słodycze, przekąski na bazie zbóż, przekąski 
na bazie ryżu, przyprawy, pastyła, pastylki, chałwa, miód, 
kawa, kasze, żywność dietetyczna na bazie mąki.

(210) 489526 (220) 2018 08 20
(731) MELLEM KRZYSZTOF, Jelenia Góra
(540) MELLEM

(531) 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 42 badania inżynieryjne, badania naukowe, do-
radztwo techniczne w zakresie produkcji, doradztwo w dzie-
dzinie kontroli jakości, doradztwo związane z badaniami 
i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, doradztwo związane 
z testami laboratoryjnymi, ekspertyzy w zakresie technolo-
gii, konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, me-
dyczne badania naukowe, ocena ryzyka naukowego, opra-
cowywanie badań technicznych, opracowywanie metod 
testowych, opracowywanie podręczników technicznych, 
opracowywanie procesów przemysłowych, opracowywanie 

produktów, prace badawcze nad produktami, prace badaw-
cze w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie elek-
tryczności, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi pro-
duktami, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, 
próby kliniczne, profesjonalne doradztwo dotyczące tech-
nologii, projektowanie i opracowywanie nowych technolo-
gii na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie 
technologii medycznej, projektowanie i testowanie nowych 
produktów, projektowanie komponentów mechanicznych 
i mikromechanicznych, projektowanie metod produkcji, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie produktów konsumenckich, projektowanie systemów 
elektronicznych, projektowanie urządzeń i przyrządów me-
chanicznych, elektromechanicznych i optoelektronicznych, 
przemysłowe analizy i usługi badawcze, przeprowadzanie 
technicznych studiów wykonalności, testowanie bezpie-
czeństwa produktów, udzielanie informacji i danych związa-
nych z badaniami i rozwojem medycznym i weterynaryjnym, 
udzielanie informacji związanych z badaniami technologicz-
nymi, usługi analiz i testów związane z urządzeniami inży-
nierii elektrycznej, usługi badawczo-rozwojowe związane 
z fizyką, usługi inżynieryjne, usługi naukowe i technologicz-
ne, usługi w zakresie badań przemysłowych, usługi w zakre-
sie projektowania technicznego, usługi w zakresie rozwoju 
przemysłowego, wzornictwo i opracowywanie produktów, 
wzornictwo przemysłowe.

(210) 489535 (220) 2018 08 20
(731) G-CON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GCON

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe budynki przenośne oraz metalo-
we wielofunkcyjne budynki modułowe, metalowe konte-
nery mieszkalne, metalowe kontenery biurowe, przenośne 
metalowe kontenery z instalacjami sanitarnymi, metalowe 
kontenery budowlane, metalowe kontenery magazynowe, 
przedszkola i szkoły kontenerowe z metalu, przenośne kon-
strukcje metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, 
metalowe, przenośne konstrukcje budowlane, modułowe 
przenośne konstrukcje budowlane z metalu, konstrukcje 
stalowe, modułowe konstrukcje metalowe, 35 sprzedaż me-
talowych budynków przenośnych, metalowych kontenerów 
mieszkalnych, metalowych kontenerów biurowych, przeno-
śnych metalowych kontenerów z instalacjami sanitarnymi, 
metalowych kontenerów budowlanych, metalowych kon-
tenerów magazynowych, przedszkoli i szkół kontenerowych 
z metalu, przenośnych konstrukcji metalowych, prefabryko-
wanych konstrukcji metalowych, modułowych przenośnych 
konstrukcji budowlanych z metalu, konstrukcji stalowych, 
modułowych konstrukcji metalowych, 36 wynajem po-
wierzchni biurowych w metalowych kontenerach, 43 wy-
najem budynków przenośnych, 44 wynajem kontenerów 
z instalacjami sanitarnymi.

(210) 489537 (220) 2018 08 20
(731) CICHECKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- 

-USŁUGOWE ADBI, Częstochowa
(540) FRESZAKI
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, świeże owoce 
i warzywa.

(210) 489554 (220) 2018 08 21
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EKSPLOZJA ZAPACHU

(531) 01.15.21, 26.01.01, 26.01.06, 26.15.01, 26.02.07, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szoro-
wania i ścierania, kostki do muszli klozetowych, prepara-
ty do prania, płyny i proszki do prania, wybielacze, płyny 
do płukania, preparaty do zmywania naczyń, w tym do zmy-
warek do naczyń, ściereczki nasączone środkami czyszczą-
cymi, impregnowane chusteczki papierowe do czyszczenia, 
środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające zapachy 
do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku w od-
świeżaczach powietrza, środki zapachowe do celów domo-
wych, 5 preparaty do odświeżania powietrza, odświeżacze 
powietrza, wkłady do odświeżaczy powietrza.

(210) 489560 (220) 2018 08 21
(731) ŁĄTKA CZESŁAW KRZYSZTOF INNOVATION 1, 

Jenkowice
(540) Świeżaki...i smaczne

(531) 05.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 przeciery warzywne, przeciery owocowe, 
mieszane przeciery owocowo-warzywne, 32 napoje bezal-
koholowe zawierające soki owocowe, soki, soki warzywne, 
warzywne i owocowo-warzywne napoje typu smoothie.

(210) 489585 (220) 2018 08 22
(731) SYZAN METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) S SYZAN METAL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 26.11.12, 26.11.13, 26.11.08, 
26.01.03

(510), (511) 6 metalowe konstrukcje, metalowe konstruk-
cje budowlane, przenośne konstrukcje metalowe, drobne 
wyroby metalowe, metalowe konstrukcje i budynki przeno-

śne, 19 konstrukcje przenośne niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, prefabrykowane konstruk-
cje niemetalowe, budowlane (konstrukcje-) niemetalowe, 
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 42 usługi 
inżynieryjne, usługi projektowania, prowadzenie badań 
inżynierskich, projektowanie techniczne i doradztwo, pro-
jektowanie produktu [wzornictwo], ekspertyzy w zakresie 
technologii.

(210) 489590 (220) 2018 08 22
(731) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MARA
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.

(210) 489600 (220) 2018 08 22
(731) DORAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sępólno Krajeńskie

(540) FENIKS

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 4  ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazo-
wane i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, 
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, 
pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, węgiel brunatny, 
brykiety węgla, koks, drewno opałowe, brykiety z drewna, 
węgiel orzech, paliwo do pieców węglowych, mieszanki wę-
gla kamiennego, paliwa kopalne oraz ich pochodne zawarte 
w tej klasie.

(210) 489601 (220) 2018 08 22
(731) DORAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sępólno Krajeńskie

(540) FENIKS

(531) 04.03.20, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazo-
wane i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, 
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, 
pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, węgiel brunatny, 
brykiety węgla, koks, drewno opałowe, brykiety z drewna, 
węgiel orzech, paliwo do pieców węglowych, mieszanki wę-
gla kamiennego, paliwa kopalne oraz ich pochodne zawarte 
w tej klasie.

(210) 489615 (220) 2018 08 23
(731) PŁOSKI PAWEŁ ELMO-GRUPA, Warszawa
(540) ELMO GRUPA
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(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 28 artykuły sportowe, przyrządy i urządzenia 
treningowe do ćwiczeń.

(210) 489618 (220) 2018 08 23
(731) MINIEWICZ ŁUKASZ ZAKŁAD PRODUKCYJNY, Żywiec
(540) Sofia

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, artykuły 
do wybielania, benzyna do wywabiania plam, chusteczki za-
wierające preparaty czyszczące, czyszczące rozpuszczalniki 
o właściwościach emulgujących, detergenty, detergenty 
do muszli klozetowych, detergenty do użytku w gospodar-
stwie domowym, detergenty do zmywarek w postaci żelu, 
detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, farby (preparaty do usu-
wania -), gotowy wosk do polerowania, impregnowane chu-
steczki papierowe do czyszczenia naczyń, kostki mydła 
do czyszczenia do użytku domowego, kreda czyszcząca, 
krochmal do czyszczenia, ług sodowy, mieszaniny do czysz-
czenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mie-
szanki czyszczące do usuwania plam, mieszanki do mycia 
okien, mieszanki do pielęgnacji podłóg, mieszanki polerują-
ce, mieszanki usuwające farbę, mydła do czyszczenia przed-
miotów wykonanych ze skóry, mydła do użytku domowego, 
mydło w płynie do mycia naczyń, nasączone ściereczki 
do polerowania, naturalne olejki do celów oczyszczających, 
naturalne woski do podłóg, naturalne pasty do podłóg, od-
plamiacz, odkamieniacze do użytku domowego, oleje czysz-
czące, pasta do podłogi, pasty do mebli, pasty płynne 
do podłóg, płyn do mycia naczyń, płynne detergenty 
do zmywarek, płyny do czyszczenia, polerowanie (woski do 
-), preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowe-
go, preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, 
preparaty czyszczące do dywanów, preparaty do czyszcze-
nia i polerowania skóry i butów, aerozole czyszczące, aerozo-
le odtłuszczające, detergenty w piance, preparaty do odna-
wiania i polerowania, preparaty do odtłuszczania inne niż 
stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do prania: 
preparaty do wybielania, preparaty do wywabiania plam, 
preparaty do zmywania naczyń, preparaty myjące, preparaty 
myjące do pojazdów, preparaty odtłuszczające do silników, 
preparaty odtłuszczające do celów domowych, preparaty 
wybielające, produkty do usuwania plam, proszek do zmy-
warek, proszki do prania, rozpuszczalniki do usuwania farb, 
rozpuszczalniki do usuwania lakierów, rozpuszczalniki od-
tłuszczające, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, 
roztwory do szorowania, ściereczki do czyszczenia nasączo-
ne preparatami do polerowania, ściereczki nasączane deter-
gentami, do czyszczenia, ściereczki nasączone środkiem 
do zmywania naczyń, środek do czyszczenia mebli, środki 
czyszczące, środki czyszczące do metalu, środki czyszczące 
do szkła, środki czyszczące do usuwania plam, środki czysz-
czące do użytku domowego, środki czyszczące w sprayu 
do tekstyliów, środki czyszczące w sprayu do użytku domo-
wego, środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, środki 
do czyszczenia liści roślin, środki do czyszczenia pojazdów, 
środki do czyszczenia toalet, środki do mycia owoców i wa-
rzyw, środki do mycia szkła, środki do płukania do zmywarek 
do naczyń, środki do polerowania, środki do polerowania 
podłóg i mebli, środki do polerowania w aerozolu, środki 

do usuwania plam, środki do usuwania rdzy, środki do usu-
wania wosku, środki polepszające działanie detergentów, 
środki usuwające farbę, substancje czyszczące do użytku do-
mowego, substancje do usuwania graffiti, syntetyczne deter-
genty do ubrań, szampony do czyszczenia dywanów, tablet-
ki do zmywarek, wosk polerski, wybielacz do użytku domo-
wego, wybielacze, wywabiacze plam [preparaty], żrące środ-
ki czyszczące, aromaty do użytku domowego, dezodoranty 
zapachowe do pomieszczeń, mieszaniny zapachowe potpo-
urri, rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, środki zapa-
chowe do pomieszczeń, zapachowe płyny i kremy do pielę-
gnacji ciała, mydła, kremy pod prysznic, mydła w żelu, mydła 
w płynie, produkty z mydła, żele do kąpieli i pod prysznic 
nie do celów medycznych, szampony do ciała, żele do użyt-
ku kosmetycznego, olejek do kąpieli, piana do kąpieli, sole 
zapachowe do kąpieli, żel do kąpieli, zioła do kąpieli, dezodo-
ranty, balsamy oczyszczające, balsamy, inne niż do celów 
medycznych, emulsje do ciała, kremy do ciała, kremy, emul-
sje i żele nawilżające, olejki oczyszczające, preparaty kosme-
tyczne do pod prysznic, żele oczyszczające, szampony, płyny 
do golenia, szampony dla zwierząt, detergenty do samocho-
dów, preparaty czyszczące do samochodów, chemiczne 
produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pra-
nie], barwniki [środki chemiczne do ożywiania kolorów] 
do użytku domowego [pranie], detergenty do zmywania 
naczyń w zmywarkach, detergenty piorące do użytku w go-
spodarstwie domowym, dodatki do prania, kulki do prania 
z detergentem, krochmal do prania, mydła do prania, mydła 
do ożywiania koloru tkanin, mydło [detergent], płyny do pra-
nia, płyny do prania chemicznego, preparaty chemiczne 
do prania, preparaty do czyszczenia tkanin, preparaty do my-
cia do użytku domowego, preparaty do pielęgnacji tkanin, 
preparaty do prania chemicznego, środek zmiękczający 
do tkanin, środki do płukania do prania, środki do prania tka-
nin, środki ochronne do prania, środki rozjaśniające do tka-
nin, środki wspomagające płukanie, stosowane podczas pra-
nia ubrań, środki zmiękczające do prania, środki zmiękczają-
ce do tkanin, wybielacze stosowane w pralnictwie, zmięk-
czanie tkanin (środki do -), krem do butów, pasty do obuwia, 
środki do konserwacji skóry [pasty], środki do polerowania 
skóry, środki konserwujące do skóry, elastyczne materiały 
ścierne, materiały ścierne, mydła i żele, preparaty do kąpieli, 
35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłko-
wej, administrowanie sprzedażą, wyselekcjonowanie, z my-
ślą o osobach trzecich, różnych produktów chemii gospo-
darczej i kosmetyków (bez uwzględnienia transportu), tak 
by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu 
w dobrych warunkach, usługi takie mogą być świadczone 
przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów 
przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicz-
nej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy, 
agencje importu-eksportu towarów, dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, nabywanie towarów i usług dla innych firm, nabywa-
nie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, negocjowa-
nie umów kupna i sprzedaży towarów, organizacja subskryp-
cji usług internetowych, organizowanie sprzedaży w trybie 
aukcji i przetargów publicznych, organizowanie zakupów 
zbiorowych, pośrednictwo w działalności handlowej dla 
osób trzecich, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprze-
daż produktów, pośredniczenie i zawieranie transakcji han-
dlowych dla osób trzecich, pośredniczenie w umowach do-
tyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie umów 
na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, pozyskiwanie 
umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, przygotowywa-
nie prezentacji w celach handlowych, skomputeryzowane 
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zamówienia towarów, udostępnianie informacji o produk-
tach konsumenckich, telemarketing, udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie porad dla 
konsumentów o produktach, usługi doradcze związane 
z transakcjami handlowymi, usługi importowo-eksportowe, 
usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumen-
tów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, usługi konsul-
tacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi po-
średnictwa związane z reklamowaniem, usługi zarządzania 
sprzedażą, zawieranie transakcji handlowych na rzecz in-
nych, przez sklepy online, usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze środkami zapachowymi, usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawiera-
jących kosmetyki, usługi sklepów detalicznych online zwią-
zane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do opalania się, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami 
do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej do-
tyczące farb, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przybo-
rami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla zwierząt, badania rynkowe, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnic-
twie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
zapachowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przy-
borami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, badanie 
rynku, promocja sprzedaży: promowanie towarów i usług 
osób trzecich, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie 
sprzedaży, usługi wprowadzania produktów na rynek.
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 24.17.05, 24.13.01, 24.13.23
(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-
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, sie-
dziska do korekcji kręgosłupa [przyrządy medyczne], siliko-
nowe urządzenia ortopedyczne, szyny do celów medycz-
nych, szyny do użytku ortopedycznego, urządzenia ortope-
dyczne, wymienne wkładki ortopedyczne, wzorniki do ce-
lów ortopedycznych, 35 biznesowe usługi doradcze i kon-
sultacyjne, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
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 za-
kresie rekrutacji personelu, usługi administracyjne w zakresie 
kierowania pacjentów na konsultacje, usługi administracyjne 
w zakresie kierowania na konsultacje do zakładów ubezpie-
czeniowych, usługi administracyjne w zakresie kierowania 
na konsultacje do szpitala, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie agencji importowo-eksportowych, usługi konsul-
tacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi konsulta-
cyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi 
konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, 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 detalicz-
nej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzeda-
ży 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-
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bowości do celów rekrutacji, publikowanie materiałów rekla-
mowych online, publikowanie tekstów reklamowych, rekla-
ma banerowa, udostępnianie powierzchni reklamowej, cza-
su reklamowego i mediów, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy 
danych, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, usługi reklamowe związane z produkta-
mi farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, 
zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 
informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż do-
radztwo edukacyjne i szkoleniowe), doradztwo zawodowe 
(inne niż związane z edukacją i szkoleniami), usługi doradcze 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą i operacji 
z zakresu działalności gospodarczej, usługi outsourcingu 
w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, 
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi 
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, badania 
i analizy rynkowe, badania informacji dotyczących działalno-
ści gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biz-
nesu, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, bada-
nia w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, infor-
macja lub badania w zakresie działalności gospodarczej 
i marketingu, raporty i badania rynkowe, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z pomocami naukowymi, kompila-
cja danych statystycznych do zastosowania w badaniach 
naukowych, fakturowanie w zakresie usług medycznych, 
kompilacja danych statystycznych dotyczących badań me-
dycznych, prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii 
medycznej, prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjo-
nalistów w dziedzinie technik medycznych, sprzedaż deta-
liczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, udziela-
nie statystycznych informacji o działalności gospodarczej 
dotyczących zagadnień medycznych, usługi agencji pracy 
na rzecz personelu medycznego, usługi handlu detaliczne-
go w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi han-
dlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycz-
nym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem medycznym, usługi świadczone przez agen-
cje pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania personelu 
medycznego i pielęgniarskiego, usługi w zakresie rozliczeń 
medycznych świadczone na rzecz lekarzy, usługi w zakresie 
rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, zarzą-
dzanie administracyjne klinikami medycznymi, zarządzanie 
klinikami medycznymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
kosztami medycznymi, zarządzanie planami dotyczącymi 
przedpłaconej opieki medycznej, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetyczny-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami 
do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z urządzeniami sanitarnymi, administrowanie programa-
mi motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów 
i usług dla osób trzecich, reklama i marketing, reklama pro-
mocyjna projektów badawczych, reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, reklama w zakresie filmów kinowych, 
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi or-
ganizowania targów i wystaw handlowych, usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 
usługi public relations, usługi reklamowe dotyczące baz da-
nych, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości 

społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi reklamo-
we w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie 
opieki społecznej, usługi reklamowe związane z preparatami 
farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy, usługi reklamowe 
związane z rekrutacją personelu, usługi w zakresie wystaw 
i prezentacji produktów, usługi wprowadzania produktów 
na rynek, zestawianie reklam w celu wykorzystania 
ich na stronach internetowych, zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, administrowanie 
sprzedażą, agencje importowe i eksportowe, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, 
usługi przepisywania nagranych raportów lekarskich, zarzą-
dzanie administracyjne w szpitalach, zarządzanie biznesowe 
w szpitalach, zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu 
i dostaw, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
obiektów sportowych [dla osób trzecich], zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie miejsc wydarzeń sporto-
wych [dla osób trzecich], zarządzanie programami refundacji 
leków dla pacjentów, zarządzanie programami i usługami 
w zakresie refundacji leków, zarządzanie programami i usłu-
gami re fundacyjnym i aptek, zarządzanie programami re-
fundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie szpitalami, 
analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, anali-
zy kosztów i korzyści, analizy prognoz ekonomicznych do ce-
lów działalności gospodarczej, analizy rynku, badania dla ce-
lów działalności gospodarczej, informacja i badania w zakre-
sie działalności gospodarczej, inspekcja kosztów opieki zdro-
wotnej, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych 
z działalnością gospodarczą, rozwijanie i koordynowanie 
projektów wolontariatu dla organizacji charytatywnych, 
udostępnianie informacji handlowych, zbieranie i analizy in-
formacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością 
gospodarczą, 41 usługi nauczania związane z branżą chirur-
giczną, usługi szkoleniowe dotyczące ortopedii, usługi kon-
sultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, organizo-
wanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, orga-
nizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk me-
dycznych, usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympo-
zjów, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwi-
czeń fizycznych, informacje o rekreacji, obozy rekreacyjne, 
organizacja zawodów rekreacyjnych, organizowanie grupo-
wych zajęć rekreacyjnych, organizowanie konferencji w ce-
lach rekreacyjnych, organizowanie seminariów w celach re-
kreacyjnych, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organi-
zowanie zajęć rekreacyjnych, pozamiejskie ośrodki rekreacyj-
no-sportowe [country club] wyposażone w obiekty i sprzęt 
sportowy, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, szkole-
nie w zakresie zajęć rekreacyjnych, udostępnianie sprzętu 
rekreacyjnego, udostępnianie usług i obiektów rekreacyj-
nych, udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, usługi re-
kreacyjne, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, warsztaty 
do celów rekreacyjnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, 
doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, organizacja wy-
staw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie konfe-
rencji dotyczących szkoleń, organizowanie pokazów w ce-
lach szkoleniowych, organizowanie seminariów dotyczących 
szkoleń, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fi-
zycznej, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenie 
w zakresie sprawności fizycznej, usługi szkoleniowe związa-
ne ze sprawnością fizyczną [fitness], kursy szkoleniowe z za-
kresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, pro-
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wadzenie sesji szkoleniowych on-line związanych ze spraw-
nością fizyczną, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycy-
ny, szkolenie w zakresie chiropraktyki, szkolenie w zakresie 
akupunktury, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, usługi 
szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, usługi szkoleniowe dla 
pielęgniarek i pielęgniarzy środowiskowych, zapewnianie 
szkoleniowych kursów medycznych, szkolenia w dziedzinie 
zaburzeń medycznych i ich leczenia, publikacja wyników ba-
dań klinicznych, szkolenia w zakresie obsługi urządzeń i in-
strumentów naukowych do badań laboratoryjnych, naucza-
nie w dziedzinie osteopatii, publikacja i wydawanie prac na-
ukowych związanych z technologią medyczną, publikowa-
nie prac naukowych związanych z technologią medyczną, 
publikowanie naukowych czasopism informacyjnych: me-
dyczne usługi edukacyjne, nauczanie w dziedzinie medycy-
ny, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce me-
dycznej, organizowanie sympozjów medycznych związa-
nych z naukami morskimi, projekcja filmów do celów me-
dycznych, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczą-
cych zagadnień medycznych, publikowanie czasopism, 
książek i podręczników z dziedziny medycyny, publikowanie 
tekstów medycznych, szkolenia w dziedzinie medycyny, 
usługi edukacji medycznej, usługi nauczania dotyczące me-
dycyny, wydawanie publikacji medycznych, zapewnianie 
kursów ustawicznego kształcenia medycznego, 42 konsulta-
cje i badania bakteriologiczne, konsultacje na temat higieny 
żywności, projektowanie i opracowywanie endoprotez, pro-
wadzenie badań klinicznych w zakresie leczenia akupunktu-
rą, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zabu-
rzeń medycznych i ich leczenia, badania biologiczne, bada-
nia kliniczne i badania medyczne, badania i rozwój w zakre-
sie nauki, badania kliniczne, badania naukowe do celów me-
dycznych w zakresie chorób nowotworowych, badania na-
ukowe do celów medycznych, badania w zakresie medycy-
ny, doradztwo związane z badaniami i rozwojem w dziedzi-
nie lecznictwa, medyczne badania naukowe, analiza nauko-
wa, analizy naukowe wspomagane komputerowo, badania 
i analizy naukowe: badania naukowe, badania naukowe 
w dziedzinie medycyny społecznej, doradztwo naukowe, 
doradztwo w zakresie badań naukowych, dostarczanie infor-
macji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej 
online z możliwością wyszukiwania, prowadzenie badań na-
ukowych, sporządzanie raportów dotyczących badań na-
ukowych, sporządzanie raportów naukowych, udostępnia-
nie 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 diagno-
stycznej, przechowywanie dokumentacji medycznej w po-
staci elektronicznej, udzielanie informacji i danych związa-
nych z badaniami i rozwojem medycznym i weterynaryjnym, 
usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, 

usługi kalibracji w zakresie urządzeń medycznych, usługi la-
boratoryjne w zakresie badań medycznych, projektowanie 
i opracowywanie protez, usługi w zakresie testów laborato-
ryjnych, usługi w zakresie technologii informacyjnej na uży-
tek przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia, usługi 
w zakresie testów wspomaganych komputerowo, 44 chirur-
gia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, usługi chirurgii ko-
smetycznej i plastycznej, usługi doradcze dotyczące instru-
mentów chirurgicznych, usługi doradcze w zakresie chirurgii, 
usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi w za-
kresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia 
chirurgicznego, wypożyczanie instrumentów chirurgicz-
nych, dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, 
dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, usługi doradcze 
w zakresie implantów ortopedycznych, opracowywanie in-
dywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, rehabilita-
cja fizyczna, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alko-
holu, terapia zajęciowa i rehabilitacja, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, udostępnianie 
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabili-
tacji zdrowotnej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabi-
litacji fizycznej, konsultacje medyczne, usługi indywidual-
nych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, 
konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, fi-
zjoterapia, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi fizjote-
rapii, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub 
podobnych urazów (judo-seifuku), udzielanie informacji 
związanych z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń 
lub złamanych kości, masaż sportowy, przeprowadzanie te-
stów u sportowców na wykrycie nielegalnych lub zabronio-
nych substancji wpływających na poprawę wyników, usługi 
poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, usługi 
w zakresie medycyny sportowej, zapewnianie zaplecza me-
dycznego podczas imprez sportowych, medyczna pielęgna-
cja stóp, usługi masażu stóp, usługi pielęgnacji stóp, usługi 
analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi 
medyczne w dziedzinie onkologii, udostępnianie informacji 
on-line dotyczących onkologii, analizy medyczne do dia-
gnostyki i leczenia ludzi, badania medyczne w celach dia-
gnostycznych lub leczenia, obrazowanie optyczne do użyt-
ku w diagnostyce medycznej, przeprowadzanie badań 
na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, usłu-
gi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi medyczne 
do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, wypożyczanie 
ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, analizy RNA 
lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania zagro-
żenia nowotworami, badania w zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, przeprowadzanie diagnozy chorób, usługi analiz 
medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowa-
niem dotyczącym nowotworów, usługi badań medycznych 
związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób: usługi dia-
gnozy psychologicznej, analiza tkanek ludzkich do celów le-
czenia medycznego, analiza surowicy ludzkiej do celów le-
czenia medycznego, doradztwo dotyczące psychologiczne-
go leczenia dolegliwości medycznych, leczenie w zakresie 
kontroli wagi ciała: oferowanie terapii laserowej do leczenia 
chorób, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pa-
cjenta, organizowanie leczenia medycznego, udostępnianie 
wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów pod-
danych leczeniu medycznemu, usługi analiz laboratoryjnych 
związanych z leczeniem ludzi, usługi analiz medycznych 
związane z leczeniem pacjentów: usługi doradcze w zakresie 
leczenia chorób zwyrodnieniowych, usługi medyczne w za-
kresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne 
w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi medyczne 
w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bez-
dechu sennego, usługi medyczne związane z usuwaniem, 
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leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, usługi me-
dyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarza-
niem komórek macierzystych, usługi medyczne związane 
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludz-
kich, usługi w zakresie leczenia medycznego, wynajem łó-
żek specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, 
zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie leczenia 
psychologicznego, badania genetyczne do celów medycz-
nych, badania medyczne, badania przesiewowe osteopo-
rozy, badania przesiewowe dotyczące serca, badania prze-
siewowe [skriningowe], badania przesiewowe w zakresie 
chorób układu naczyniowego, badania rentgenowskie 
w celach medycznych, badania w celu oceny zagrożenia 
dla zdrowia, badanie słuchu: badanie sprawności fizycznej, 
medyczne badania osób, usługi badania korzystania z le-
ków, akupunktura, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], 
domowa opieka pielęgniarska, doradztwo dotyczące 
ochrony zdrowia, hipnoterapia, hydroterapia, informacje 
dotyczące masażu, masaż, masaż tkanek głębokich, masa-
że, monitorowanie pacjentów, nadzór nad programami re-
dukcji wagi, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielę-
gniarska (medyczna -), opieka zdrowotna dotycząca gimna-
styki korekcyjnej, opieka zdrowotna w zakresie chiroprakty-
ki, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka 
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka 
zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna 
związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana z natu-
ropatią, organizowanie zakwaterowania w domach dla re-
konwalescentów, osteopatia, pilates terapeutyczny, pla-
cówki rekonwalescencji, poradnictwo związane z terapią 
zajęciową, refleksologia, świadczenie usług w zakresie 
opieki zdrowotnej, świadczenie usług z zakresu opieki zdro-
wotnej w domach, udzielanie informacji dotyczących chi-
ropraktyki, udzielanie informacji dotyczących badań fizy-
kalnych, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, 
udzielanie informacji zdrowotnej, usługi doradcze i infor-
macyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [me-
dyczne], usługi drenażu limfatycznego, usługi klinik me-
dycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi 
kuracji uzdrowiskowych, 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, 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) 489620 (220) 2018 08 23
(731) ORTOKLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Kraków
(540) ORTO KLINIK

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.01.16, 02.01.30, 04.05.03, 26.04.02, 
26.11.12

(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 ultradźwięko-
we do separacji części tkanki miękkiej, pręty asymetryczne 
do ćwiczeń fizycznych [przystosowane do użytku medycz-
nego], promienniki podczerwieni do celów terapeutycznych, 
przezskórne elektryczne stymulatory mięśni, przyrządy 
do masażu, przyrządy do terapii ciepłem, przyrządy kręgar-
skie, urządzenia do ćwiczeń do celów medycznorehabilita-
cyjnych, maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, 
maszyny do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, urzą-
dzenia do ćwiczeń siłowych przystosowane do użytku me-
dycznego, urządzenia do elektrostymulacji do użytku w le-
czeniu terapeutycznym, urządzenia do elektrycznej stymula-
cji mięśni, urządzenia do głębokiego masażu cieplnego, urzą-
dzenia do leczniczego wzmacniania mięśni, urządzenia 
do masażu, urządzenia do użytku w ćwiczeniu mięśni do ce-
lów medycznych, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i reha-
bilitacji, elektryczne przyrządy do masażu, urządzenia do ma-
sażu, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia lecznicze 
posiadające elementy masujące, sprzęt do stymulacji elektro-
nicznej do fizjoterapii, urządzenia do rehabilitacji fizycznej 
do celów medycznych, całe kończyny sztuczne, implanty 
kręgosłupowe składające się z materiałów sztucznych, im-
planty 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 ortope-
dyczna stosowana przy uszkodzeniach kręgów, aparaty orto-
pedyczne, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla osób niepeł-
nosprawnych, bandaże ortopedyczne, gorsety ortopedyczne 
do ciała ludzkiego, instrumenty ortopedyczne, kule dla osób 
z dolegliwościami kolan, kule inwalidzkie, medyczne aparaty 
ortopedyczne, obuwie do ćwiczeń [ortopedyczne], opaski 
elastyczne do unieruchamiania stawów, ortopedyczne apara-
ty, ortopedyczne obuwie, ortopedyczne przyrządy unieru-
chamiające, ortopedyczne środki lecznicze, ortopedyczne 
wkładki, podeszwy ortopedyczne, podpory ortopedyczne, 
poduszki do użytku ortopedycznego, poduszki ortopedycz-
ne, rękawy kompresyjne na kończyny, siedziska do korekcji 
kręgosłupa [przyrządy medyczne], silikonowe urządzenia or-
topedyczne, szyny do celów medycznych, szyny do użytku 
ortopedycznego, urządzenia ortopedyczne, wymienne 
wkładki ortopedyczne, wzorniki do celów ortopedycznych, 
35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, konsultacje dotyczące wyboru personelu, konsul-
tacje w zakresie oceny rynku, konsultacje w zakresie organiza-
cji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządza-
nia personelem, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, 
usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów 
na konsultacje, usługi administracyjne w zakresie kierowania 
na konsultacje do zakładów ubezpieczeniowych, usługi ad-
ministracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do szpita-
la, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji impor-
towo-eksportowych, usługi konsultacyjne dotyczące pozy-
skiwania sponsorów, usługi konsultacyjne i doradcze w zakre-
sie zarządzania personelem, usługi konsultacyjne w zakresie 
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi 
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sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, 
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez poma-
ganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalno-
ścią sportową, promowanie zawodów i wydarzeń sporto-
wych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artyku-
łami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem sportowym, zarządzanie promocyjne na rzecz 
osobistości sportowych, doradztwo w zakresie rekrutacji per-
sonelu, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek 
do celów reklamowych, dystrybucja tekstów reklamowych, 
organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów 
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo-
wych, przeprowadzanie testów osobowości do celów rekru-
tacji, publikowanie materiałów reklamowych online, publiko-
wanie tekstów reklamowych, reklama banerowa, udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi rekla-
mowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi 
reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi i pro-
duktami do obrazowania in-vivo, zarządzanie zasobami ludz-
kimi i usługi rekrutacji personelu, informacje dotyczące karie-
ry i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkole-
niowe), doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją 
i szkoleniami), usługi doradcze dotyczące zarządzania działal-
nością gospodarczą i operacji z zakresu działalności gospo-
darczej, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu 
działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące działal-
ności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalno-
ści gospodarczej, badania i analizy rynkowe, badania informa-
cji 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, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowy-
mi, kompilacja danych statystycznych do zastosowania w ba-
daniach naukowych, fakturowanie w zakresie usług medycz-
nych, kompilacja danych statystycznych dotyczących badań 
medycznych, prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii 
medycznej, prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjo-
nalistów w dziedzinie technik medycznych, sprzedaż deta-
liczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, udzielanie 
statystycznych informacji o działalności gospodarczej doty-
czących zagadnień medycznych, usługi agencji pracy 
na rzecz personelu medycznego, usługi handlu detalicznego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami me-
dycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządze-
niami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem medycznym, usługi świadczone przez agencje 
pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania personelu me-
dycznego i pielęgniarskiego, usługi w zakresie rozliczeń me-
dycznych świadczone na rzecz lekarzy, usługi w zakresie rozli-
czeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, zarządzanie 
administracyjne klinikami medycznymi, zarządzanie klinikami 
medycznymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie kosztami 

medycznymi, zarządzanie planami dotyczącymi przedpłaco-
nej opieki medycznej, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do ochrony słuchu, usługi sprzedaży detalicz-
nej 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, rekla-
ma w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marke-
tingu bezpośredniego, usługi organizowania targów i wy-
staw handlowych, usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi re-
klamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdro-
wotnych, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości 
społecznej w zakresie opieki społecznej, usługi reklamowe 
związane z preparatami farmaceutycznymi do leczenia cu-
krzycy, usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, 
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi 
wprowadzania produktów na rynek, zestawianie reklam 
w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, zesta-
wianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony interneto-
we, administrowanie sprzedażą, agencje importowe i ekspor-
towe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produk-
tami dietetycznymi, usługi przepisywania nagranych rapor-
tów lekarskich, zarządzanie administracyjne w szpitalach, za-
rządzanie biznesowe w szpitalach, zarządzanie biznesowe 
w dziedzinie transportu i dostaw, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie obiektów sportowych [dla osób trze-
cich], zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich], zarządzanie 
programami refundacji leków dla pacjentów, zarządzanie 
programami i usługami w zakresie refundacji leków, zarządza-
nie programami i usługami re fundacyjnym i aptek, zarządza-
nie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządza-
nie szpitalami, analiza informacji w zakresie działalności go-
spodarczej, analizy kosztów i korzyści, analizy prognoz ekono-
micznych do celów działalności gospodarczej, analizy rynku, 
badania dla celów działalności gospodarczej, informacja i ba-
dania w zakresie działalności gospodarczej, inspekcja kosztów 
opieki zdrowotnej, pozyskiwanie i systematyzacja danych 
związanych z działalnością gospodarczą, rozwijanie i koordy-
nowanie projektów wolontariatu dla organizacji charytatyw-
nych, udostępnianie informacji handlowych, zbieranie i anali-
zy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalno-
ścią gospodarczą, 41 usługi nauczania związane z branżą 
chirurgiczną, usługi szkoleniowe dotyczące ortopedii, usługi 
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, organi-
zowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, orga-
nizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk me-
dycznych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygo-
towywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, 
wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń 
fizycznych, informacje o rekreacji, obozy rekreacyjne, organi-
zacja zawodów rekreacyjnych, organizowanie grupowych 
zajęć rekreacyjnych, organizowanie konferencji w celach re-
kreacyjnych, organizowanie seminariów w celach rekreacyj-
nych, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie 
zajęć rekreacyjnych, pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-spor-
towe [country club] wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, 
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, szkolenie w zakresie 
zajęć rekreacyjnych, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, 
udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, udzielanie in-
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formacji w dziedzinie rekreacji, usługi rekreacyjne, usługi 
w zakresie szkoleń i rekreacji, warsztaty do celów rekreacyj-
nych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, doradztwo w zakresie 
szkoleń medycznych, organizacja wystaw w celach szkolenio-
wych, 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, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], kursy szkolenio-
we dotyczące sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie 
sprawności fizycznej, szkolenie w zakresie sprawności fizycz-
nej, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fit-
ness], kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe 
związane z medycyną, prowadzenie sesji szkoleniowych on-
-line związanych ze sprawnością fizyczną, szkolenia i naucza-
nie w dziedzinie medycyny, szkolenie w zakresie chiroprakty-
ki, szkolenie w zakresie akupunktury, szkolenie w zakresie 
zdrowia i wellness, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgnia-
rzy, usługi szkoleniowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy środo-
wiskowych, zapewnianie szkoleniowych kursów medycz-
nych, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich le-
czenia, publikacja wyników badań klinicznych, szkolenia 
w zakresie obsługi urządzeń i instrumentów naukowych 
do badań laboratoryjnych, nauczanie w dziedzinie osteopatii, 
publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z tech-
nologią medyczną, publikowanie prac naukowych związa-
nych z technologią medyczną, publikowanie naukowych cza-
sopism informacyjnych: medyczne usługi edukacyjne, na-
uczanie w dziedzinie medycyny, organizowanie seminariów 
i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie sympo-
zjów medycznych związanych z naukami morskimi, projekcja 
filmów do celów medycznych, prowadzenie seminariów 
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, publiko-
wanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medy-
cyny, publikowanie tekstów medycznych, szkolenia w dzie-
dzinie medycyny, usługi edukacji medycznej, usługi naucza-
nia dotyczące medycyny, wydawanie publikacji medycznych, 
zapewnianie 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 leczenia 
akupunkturą, udostępnianie informacji naukowych w dzie-
dzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, badania biolo-
giczne, badania kliniczne i badania medyczne, badania i roz-
wój w zakresie nauki, badania kliniczne, badania naukowe 
do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, 
badania naukowe do celów medycznych, badania w zakresie 
medycyny, doradztwo związane z badaniami i rozwojem 
w dziedzinie lecznictwa, medyczne badania naukowe, anali-
za naukowa, analizy naukowe wspomagane komputerowo, 
badania i analizy naukowe: badania naukowe, badania nauko-
we w dziedzinie medycyny społecznej, doradztwo naukowe, 
doradztwo w zakresie badań naukowych, dostarczanie infor-
macji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej 
online z możliwością wyszukiwania, prowadzenie badań na-
ukowych, sporządzanie raportów dotyczących badań nauko-
wych, sporządzanie raportów naukowych, udostępnianie in-
formacji naukowych, udzielanie informacji dotyczących ba-
dań naukowych, udzielanie informacji na temat badań me-
dycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań 
klinicznych, usługi analizy krwi do celów badań naukowych, 
usługi doradcze dotyczące badań naukowych, usługi nauko-
wo-technologiczne, usługi świadczone przez laboratoria na-
ukowe, usługi w zakresie badań naukowych, usługi w zakresie 
testów naukowych, wynajem urządzeń naukowych, wypoży-
czanie przyrządów naukowych, zdalny monitoring powietrz-

ny związany z badaniami naukowymi, usługi naukowe i tech-
nologiczne, testowanie naukowe wspomagane komputero-
wo, badania w zakresie komórek macierzystych, medyczne 
usługi laboratoryjne, laboratoria medyczne, pisanie progra-
mów komputerowych do zastosowań medycznych, progra-
mowanie komputerów w dziedzinie medycyny, projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do użytku z technologią medyczną, projektowanie i opraco-
wywanie technologii medycznej, projektowanie i opracowy-
wanie medycznej aparatury diagnostycznej, przechowywa-
nie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, udzie-
lanie informacji i danych związanych z badaniami i rozwojem 
medycznym i weterynaryjnym, usługi badawcze w dziedzinie 
medycyny i farmakologii, usługi kalibracji w zakresie urządzeń 
medycznych, usługi laboratoryjne w zakresie badań medycz-
nych, projektowanie i opracowywanie protez, usługi w zakre-
sie testów laboratoryjnych, usługi w zakresie technologii in-
formacyjnej na użytek przemysłu farmaceutycznego i ochro-
ny zdrowia, usługi w zakresie testów wspomaganych kompu-
terowo, 44 chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, usłu-
gi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi doradcze doty-
czące instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze w zakre-
sie chirurgii, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, 
usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie 
leczenia chirurgicznego, wypożyczanie instrumentów chirur-
gicznych, dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycz-
nych, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, usługi do-
radcze w zakresie implantów ortopedycznych, opracowywa-
nie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, rehabi-
litacja fizyczna, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od al-
koholu, terapia zajęciowa i rehabilitacja, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, udostępnianie 
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabili-
tacji zdrowotnej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabili-
tacji fizycznej, konsultacje medyczne, usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, konsulta-
cje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, fizjoterapia, 
usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi fizjoterapii, leczenie 
zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych ura-
zów (judo-seifuku), udzielanie informacji związanych z lecze-
niem przemieszczonych stawów, skręceń lub złamanych ko-
ści, masaż sportowy, przeprowadzanie testów u sportowców 
na wykrycie nielegalnych lub zabronionych substancji wpły-
wających na poprawę wyników, usługi poradnictwa psycho-
logicznego w zakresie sportu, usługi w zakresie medycyny 
sportowej, zapewnianie zaplecza medycznego podczas im-
prez sportowych, medyczna pielęgnacja stóp, usługi masażu 
stóp, usługi pielęgnacji stóp, usługi analiz medycznych zwią-
zane z diagnozowaniem raka, usługi medyczne w dziedzinie 
onkologii, udostępnianie informacji on-line dotyczących on-
kologii, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, ba-
dania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, ob-
razowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, 
przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub le-
czenia medycznego, usługi diagnostyki medycznej [testy 
i analizy], usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała 
człowieka, wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń dia-
gnostycznych, analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowa-
nia i prognozowania zagrożenia nowotworami, badania w za-
kresie diagnozy stanu zdrowia, przeprowadzanie diagnozy 
chorób, usługi analiz medycznych związane z diagnozowa-
niem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi 
badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem 
chorób: usługi diagnozy psychologicznej, analiza tkanek ludz-
kich do celów leczenia medycznego, analiza surowicy ludz-
kiej do celów leczenia medycznego, doradztwo dotyczące 
psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, lecze-
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nie w zakresie kontroli wagi ciała: oferowanie terapii laserowej 
do leczenia chorób, opieka medyczna i analizy związane z le-
czeniem pacjenta, organizowanie leczenia medycznego, 
udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu 
pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, usługi analiz 
laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi analiz 
medycznych związane z leczeniem pacjentów: usługi dorad-
cze w zakresie leczenia chorób zwyrodnieniowych, usługi 
medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi 
medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi me-
dyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie lecze-
nia bezdechu sennego, usługi medyczne związane z usuwa-
niem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, usługi 
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarza-
niem komórek macierzystych, usługi medyczne związane 
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, 
usługi w zakresie leczenia medycznego, wynajem łóżek spe-
cjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, zapew-
nianie leczenia medycznego, zapewnianie leczenia psycho-
logicznego, badania genetyczne do celów medycznych, ba-
dania medyczne, badania przesiewowe osteoporozy, badania 
przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe [skrinin-
gowe], badania przesiewowe w zakresie chorób układu na-
czyniowego, badania rentgenowskie w celach medycznych, 
badania 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 natu-
ropatią, organizowanie zakwaterowania w domach dla rekon-
walescentów, osteopatią, pilates terapeutyczny, placówki re-
konwalescencji, poradnictwo związane z terapią zajęciową, 
refleksologia, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowot-
nej, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w do-
mach, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, 
udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udziela-
nie informacji dotyczących akupunktury, udzielanie informa-
cji zdrowotnej, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie 
zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi dorad-
cze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi drenażu 
limfatycznego, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, 
usługi klinik zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi 
medyczne, usługi opieki wyręczającej w postaci domowej 
pomocy pielęgniarskiej, usługi opieki zdrowotnej, usługi te-
rapeutyczne, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakre-
sie chiropraktyki, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w za-
kresie krioterapii, usługi w zakresie terapii zajęciowej, wypo-
życzanie sprzętu szpitalnego, zabiegi terapeutyczne dla cia-
ła, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zapewnianie obiektów 
i sprzętu długoterminowej opieki, zapewnianie tymczasowej 
opieki zastępczej, kliniki medyczne, pomoc medyczna w na-
głych wypadkach, pomoc medyczna, poradnictwo medycz-
ne, prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie 
badań medycznych, usługi saun, usługi spa, zabiegi higie-
niczne dla ludzi.

(210) 489627 (220) 2018 08 23
(731) EXTRACELL INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków; ADVANTIC SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warka

(540) ExtraCell

(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty albuminowe do celów medycznych, 
albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, 
biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, biologicz-
ne preparaty do celów medycznych, suplementy diety dla 
zwierząt, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, 
suplementy diety zawierające drożdże, kultury mikroorgani-
zmów do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty 
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, 
odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające 
białko, białkowe suplementy dla zwierząt, enzymy do celów 
farmaceutycznych, preparaty enzymatyczne do celów we-
terynaryjnych, 29 zupy (składniki do sporządzania -), bulion 
(preparaty do produkcji -), ekstrakty mięsne, koncentraty 
rosołu, koncentraty bulionu, rosoły, buliony, białko do celów 
kulinarnych, 30 dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki 
eteryczne, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aroma-
ty spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty (preparaty 
-) do żywności, produkty wiążące do kiełbas, zagęszczacze 
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, przy-
prawy, przyprawy korzenne, drożdże, mieszanki przypraw.
(551)  wspólne prawo ochronne

(210) 489629 (220) 2018 08 23
(731) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Wypieki z sercem

(531) 01.15.11, 11.03.18, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 29 tłuszcze jadalne, margaryna, oleje spożyw-
cze, 30 mieszanki ciasta, ciasta w proszku, produkty żywno-
ściowe z ciasta, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, 
słodkie desery, słodkie desery w proszku, kremy do ciast, po-
lewy do ciast, aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje 
cukiernicze do ciast, 35 reklama szeroko rozumiana w tym 
telewizyjna, w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, 38 zapewnianie do-
stępu do blogów internetowych, komunikacja za pośred-
nictwem blogów online, poczta elektroniczna, przesyłanie 
tekstu, obrazu, wideo i treści multimedialnych za pośrednic-
twem Internetu i mediów telekomunikacyjnych, udostępnia-
nie forów internetowych on-line, 41 usługi pisania blogów, 
pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
mianowicie pisanie i publikowanie przepisów kulinarnych, 
organizowanie konkursów kulinarnych.
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(210) 489630 (220) 2018 08 23
(731) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Wypieki z sercem
(510), (511) 29 tłuszcze jadalne, margaryna, oleje spożywcze, 
30 mieszanki ciasta, ciasta w proszku, produkty żywnościo-
we z ciasta, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, słod-
kie desery, słodkie desery w proszku, kremy do ciast, polewy 
do ciast, aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje cukier-
nicze do ciast, 35 reklama szeroko rozumiana w tym telewi-
zyjna, w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pośrednictwem bloga, 38 zapewnianie dostępu 
do blogów internetowych, komunikacja za pośrednictwem 
blogów online, poczta elektroniczna, przesyłanie tekstu, ob-
razu, wideo i treści multimedialnych za pośrednictwem Inter-
netu i mediów telekomunikacyjnych, udostępnianie forów 
internetowych on-line, 41 usługi pisania blogów, pisanie i pu-
blikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, mianowicie 
pisanie i publikowanie przepisów kulinarnych, organizowanie 
konkursów kulinarnych.

(210) 489637 (220) 2018 08 21
(731) EPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) EPI

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia supermarke-
tów sprzedających następujące towary: kosmetyki, środki 
do mycia zębów, środki do prania, baterie galwaniczne, apa-
raty oświetleniowe, urządzenia klimatyzacyjne, zegary, wyro-
by jubilerskie, artykuły papiernicze, artykuły biurowe, gazety, 
czasopisma, książki, ryby, drób, dziczyzna w stanie surowym 
i przetworzonym, mięso przetwory mięsne, konserwy mięsne, 
garmażeryjne dania gotowe i półgotowe, jaja, mleko i jego 
przetwory, jogurty, kefiry, masło, margaryny, oleje jadalne, 
owoce i warzywa konserwowane, galaretki owocowe, konfitu-
ry, dżemy, chipsy ziemniaczane, chipsy kukurydziane, ketchu-
py, kawa, kakao, czekolada, herbata, cukier, ryż, mąka, kasze, 
pieczywo, słodycze, lody, wyroby cukiernicze, pieczywo, wy-
roby ciastkarskie, gotowe posiłki i dania, sól, musztarda, ocet, 
świeże owoce, jarzyny, warzywa, ziemniaki, kwiaty, piwo, na-
poje bezalkoholowe, wody mineralne, wody gazowane, soki 
owocowe, wódki, brandy, likiery, wina, spirytus, papierosy, cy-
gara, zapałki, usługi w zakresie degustacji i promocji towarów 
w supermarketach.

(210) 489642 (220) 2018 08 22
(731) LIPENSKY DOMINIK JAKUB, Tarnów
(540) MEDCO
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, informacyjnie: głównie sprzedaż zaopatrzenia 
medycznego - prowadzona przez sklep internetowy.

(210) 489806 (220) 2018 08 27
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Pig S1

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne 
preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów we-
terynaryjnych, kultury mikroorganizmów do celów medycz-
nych i weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, suplemen-
ty diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, 
produkty mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza 
dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, kar-
my i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla 
zwierząt.

(210) 489832 (220) 2018 08 28
(731) FLOREK RAFAŁ, Kraków
(540) NOVUM
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowy-
mi, agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje 
ściągania wierzytelności, analizy finansowe, doradztwo 
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubez-
pieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, faktoring, 
finansowe izby rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne 
wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, inwesty-
cje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, 
maklerstwo, notowania giełdowe, organizowanie finanso-
wania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo giełdowe 
[akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośred-
nictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, pożyczanie pod zastaw, pożyczki 
[finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, 
transakcje finansowe, usługi banków oszczędnościowych, 
usługi depozytów sejfowych, usługi finansowania, usługi li-
kwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi ubezpieczenio-
we, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, weryfikacja 
czeków, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], wycena nieruchomości, wynajem biur 
do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni 
biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządza-
nie finansami, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób 
w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, 
motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsłu-
gowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc 
w hotelach, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządza-
nie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi 
rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
[zakwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, wynaj-
mowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, zapewnianie obiektów i wyposażenia 
kempingowego.

(210) 489833 (220) 2018 08 28
(731) LESZCZYŃSKA-ŁAZOR ANNA ECHOKOMPENDIUM, 

Gdynia
(540) CEL AUTORSKIE SZKOLENIA MEDYCZNE CENTRUM 

EDUKACJI LEKARZY
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(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02, 
29.01.14

(510), (511) 41 szkolenia w dziedzinie medycyny, doradztwo 
w zakresie szkoleń medycznych, kursy szkoleniowe związane 
z medycyną, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, 
szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, 
usługi nauczania dotyczące medycyny.

(210) 489876 (220) 2018 08 29
(731) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. 

KG, Düsseldorf, DE
(540) alkostrefa

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 11.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.15

(510), (511) 35 usługi marketingowe, promocja sprzedaży, 
reklama, usługi handlu detalicznego związane z napojami 
alkoholowymi.

(210) 489878 (220) 2018 08 29
(731) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. 

KG, Düsseldorf, DE
(540) piwostrefa

(531) 11.03.01, 11.03.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.04.02, 26.11.01, 
26.11.06, 29.01.13, 27.05.01

(510), (511) 35 usługi marketingowe, promocja sprzedaży, 
reklama, usługi handlu detalicznego związane z napojami 
alkoholowymi.

(210) 489879 (220) 2018 08 29
(731) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. 

KG, Düsseldorf, DE
(540) mocostrefa

(531) 11.03.01, 11.03.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.04.02, 26.11.01, 
26.11.06, 29.01.13, 27.05.01

(510), (511) 35 usługi marketingowe, promocja sprzedaży, 
reklama, usługi handlu detalicznego związane z napojami 
alkoholowymi.

(210) 489938 (220) 2018 08 30
(731) DEGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) GRUSZKA NOVA
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, w szczególności restaura-
cje i catering, usługi restauracyjne, bary.

(210) 489952 (220) 2018 08 30
(731) GOŹDZIK HANNA, Szczecin

(540) rzepik

(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.25, 25.01.05
(510), (511) 9 urządzenia do mocowania telefonów.

(210) 489962 (220) 2018 08 31
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) CELBIC
(510), (511) 5 przeciwzapalne i przeciwbólowe preparaty 
farmaceutyczne do stosowania u ludzi.

(210) 489971 (220) 2018 08 31
(731) KORKUĆ-KULIKOWSKI GENOWEFA, Dźwirzyno
(540) Paulinka

(531) 03.07.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 wynajem pokoi, usługi gastronomiczne.

(210) 490040 (220) 2018 09 03
(731) GIRDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Włocławek

(540) GIRDER

(531) 29.01.11, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, 
budowa boisk sportowych, budowa budynków edukacyj-
nych, budowa budynków instytucjonalnych, budowa bu-
dynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków 
na zamówienie, budowa budynków produkcyjnych i prze-
mysłowych, budowa budynków służby zdrowia, budowa 
cieplarni i szklarni, budowa części budynków, budowa do-
mów, budowa domów na zamówienie, budowa budynków 
przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa 
budynków wielorodzinnych.

(210) 490044 (220) 2018 09 03
(731) KUBIAK SŁAWOMIR ESKADA, Ostrów Wielkopolski
(540) viCards.pl

(531) 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 27.05.21, 26.04.01, 26.04.03, 
26.04.06

(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności 
konsumenta, usługi marketingowe, 36 udzielanie rabatów 
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wyko-
rzystanie karty członkowskiej.
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(210) 490093 (220) 2018 09 04
(731) FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa
(540) PHARMACY LABORATORIES

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety.

(210) 490095 (220) 2018 09 04
(731) CENTRUM BADAŃ RYNKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) Equilibrium. Quarterly Journal of Economics 

and Economic Policy
(510), (511) 16 broszury, czasopisma [periodyki], indeksy, 
skorowidze, kalendarze, katalogi, książki, nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], periodyki [czaso-
pisma], podręczniki [książki], szablony artykuły piśmienne], 
wzorce pisma do kopiowania, zakładki do książek, 41 foto-
grafia, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie fo-
rów edukacyjnych z udziałem osób, publikowanie książek, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), usługi w zakresie oświaty [na-
uczanie], wyższe uczelnie [edukacja].

(210) 490096 (220) 2018 09 04
(731) KURIATA MICHAŁ SILVER COSMETICS, Miłoszyce
(540) Intai
(510), (511) 3 kosmetyki, pianki |kosmetyki], kosmetyki nie-
lecznicze, tipsy [kosmetyki], eyelinery [kosmetyki], kosmetyki 
upiększające, toniki [kosmetyki], kosmetyki naturalne, kosme-
tyki organiczne, kosmetyki funkcjonalne, korektory [kosmety-
ki], kosmetyki kolorowe, olejki mineralne [kosmetyki], olejek 
migdałowy, środki nawilżające [kosmetyki], żele nawilżające 
[kosmetyki], kremy samoopalające [kosmetyki], kosmetyki 
do włosów, kremy tonizujące [kosmetyki], balsamy samoopa-
lające [kosmetyki], kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżają-
ce [kosmetyki], kosmetyki do rzęs, preparaty samoopalające 
[kosmetyki], kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do maki-
jażu, kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki zawierające 
keratynę, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do ozdabiania, 
płynne kremy [kosmetyki], kosmetyki do paznokci, kosmetyki 
do ust, maseczki do skóry [kosmetyki], żele po opalaniu [ko-
smetyki], kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki w postaci 
kremów, kosmetyki do makijażu twarzy, olejki do opalania 
[kosmetyki], olejki po opalaniu [kosmetyki], kompaktowe ko-
smetyki do makijażu, kosmetyki w gotowych zestawach, olej-
ki do ciała [kosmetyki], pudry w kamieniu [kosmetyki], koloro-
we kosmetyki do oczu, produkty powlekające usta [kosmety-
ki], kremy do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w postaci pły-
nów, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki koloryzujące 
do skóry, balsamy do opalania [kosmetyki], kosmetyki do cery 
zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki blokujące 
promieniowanie słoneczne, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
kosmetyki w formie olejków, zmywacze do paznokci [kosme-
tyki], toniki do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w formie mle-
czek, kremy na noc [kosmetyki], kosmetyki do użytku osobi-
stego, płyny do twarzy [kosmetyki], kosmetyki do makijażu 
skóry, podkłady do paznokci [kosmetyki], kosmetyki i prepa-

raty kosmetyczne, kosmetyki do pielęgnacji urody, mleczka 
do opalania [kosmetyki], błyszczyki do ust [kosmetyki], kolo-
rowe kosmetyki dla dzieci, kosmetyki zawierające kwas hialu-
ronowy, nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], nawilżające 
balsamy do ciała [kosmetyki], kosmetyki w formie sproszko-
wanej [pudry], szminki blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], olejki blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], preparaty blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], kre-
my do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skó-
ry [kosmetyki], perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, kre-
my chroniące przed słońcem [kosmetyki], preparaty do wy-
bielania skóry [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [ko-
smetyki], zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], baza 
podkładowa do paznokci [kosmetyki], odżywki utwardzające 
do paznokci [kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, 
kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, nawilżające balsa-
my do skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosme-
tyki], płyny do mycia twarzy [kosmetyki], kosmetyki nieleczni-
cze i preparaty toaletowe, kosmetyki do makijażu do kom-
paktów, kosmetyki w postaci cieni do powiek, środki 
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], perfumowane ko-
smetyki w aerozolu do ciała, wymienne wkłady pudru do pu-
derniczek [kosmetyki], puder w kamieniu do kompaktów [ko-
smetyki], żele do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki], maseczki zwężające pory stosowane jako 
kosmetyki, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do ce-
lów medycznych, środki nawilżające przeciw starzeniu się 
do użytku jako kosmetyki, henna do celów kosmetycznych, 
henna w proszku, henna [barwnik kosmetyczny], preparaty 
do pielęgnacji zębów, środki do mycia zębów, preparaty wy-
bielające do zębów, paski do wybielania zębów nasączone 
preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], sole do kąpie-
li, nielecznicze sole do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, sole 
pod prysznic, nie do celów medycznych, kule do kąpieli nasą-
czone kosmetykami, olejkami i barwnikami, maseczki z glinki 
do skóry, maski kosmetyczne, maski do twarzy, świece do ma-
sażu do celów kosmetycznych, maseczki do twarzy i ciała, 
serum do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, nie-
lecznicze koncentraty do kąpieli, balsam odżywczy, nieleczni-
cze balsamy, balsamy do ciała, peelingi złuszczające do twa-
rzy, peelingi złuszczające do ciała, peelingi złuszczające 
do rąk, peelingi złuszczające do stóp, kosmetyczne peelingi 
do ciała, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, pe-
eling do stóp, nielecznicze peelingi do twarzy, żele do ciała, 
żele do twarzy, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], olejki do ma-
sażu, woski do masażu, olejki do masażu twarzy, olejki do ma-
sażu ciała, olejki i płyny do masażu, kremy do masażu, 
nie do celów leczniczych, żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, żele oczyszczające, kremy oczyszczające, ma-
seczki oczyszczające, płyny oczyszczające, mleczko oczysz-
czające do twarzy, pianki oczyszczające do skóry, pianki 
do oczyszczania ciała, pianki oczyszczające, mleczka oczysz-
czające do pielęgnacji skóry, mleczko oczyszczające do celów 
kosmetycznych, emulsje do ciała, kremy, emulsje i żele nawil-
żające, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], masła 
do twarzy i ciała, masło kakaowe do celów kosmetycznych, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towarów: ko-
smetyki, pianki [kosmetyki], kosmetyki nielecznicze, tipsy [ko-
smetyki], eyelinery [kosmetyki], kosmetyki upiększające, toni-
ki [kosmetyki], kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, 
kosmetyki funkcjonalne, korektory [kosmetyki], kosmetyki 
kolorowe, olejki mineralne [kosmetyki], olejek migdałowy 
środki nawilżające [kosmetyki], żele nawilżające [kosmetyki], 
kremy samoopalające [kosmetyki], kosmetyki do włosów, kre-
my tonizujące [kosmetyki], balsamy samoopalające [kosmety-
ki], kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
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kosmetyki do rzęs, preparaty samoopalające [kosmetyki], 
kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do makijażu, kosme-
tyki zawierające pantenol, kosmetyki zawierające keratynę, 
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do ozdabiania, płynne kremy 
[kosmetyki], kosmetyki do paznokci, kosmetyki do ust, ma-
seczki do skóry [kosmetyki], żele po opalaniu [kosmetyki], 
kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki w postaci kremów, 
kosmetyki do makijażu twarzy, olejki do opalania [kosmety-
ki], olejki po opalaniu [kosmetyki], kompaktowe kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki w gotowych zestawach, olejki do cia-
ła [kosmetyki], pudry w kamieniu [kosmetyki], kolorowe ko-
smetyki do oczu, produkty powlekające usta [kosmetyki], 
kremy do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, 
kosmetyki w postaci różu, kosmetyki koloryzujące do skóry, 
balsamy do opalania [kosmetyki], peelingi do twarzy [ko-
smetyki], kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki 
w formie żeli, kosmetyki blokujące promieniowanie słonecz-
ne, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki w formie olej-
ków, zmywacze do paznokci [kosmetyki], toniki do twarzy 
[kosmetyki], kosmetyki w formie mleczek, kremy na noc [ko-
smetyki], kosmetyki do użytku osobistego, płyny do twarzy 
[kosmetyki], kosmetyki do makijażu skóry, podkłady do pa-
znokci [kosmetyki], kosmetyki i preparaty kosmetyczne, ko-
smetyki do pielęgnacji urody, mleczka do opalania [kosme-
tyki], błyszczyki do ust [kosmetyki], kolorowe kosmetyki dla 
dzieci, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, nawilżające 
kremy do skóry [kosmetyki], nawilżające balsamy do ciała 
[kosmetyki], kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], 
szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], 
olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], pre-
paraty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], 
mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], kremy do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosme-
tyki|, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, kremy chronią-
ce przed słońcem [kosmetyki], preparaty do wybielania skóry 
[kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], zmy-
wacze lakieru do paznokci [kosmetyki], baza podkładowa 
do paznokci [kosmetyki], odżywki utwardzające do paznokci 
[kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki 
przeznaczone do suchej skóry, nawilżające balsamy do skóry 
[kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny 
do mycia twarzy [kosmetyki], kosmetyki nielecznicze i pre-
paraty toaletowe, kosmetyki do makijażu do kompaktów, 
kosmetyki w postaci cieni do powiek, środki do oczyszczania 
skóry twarzy [kosmetyki], perfumowane kosmetyki w aero-
zolu do ciała, wymienne wkłady pudru do puderniczek [ko-
smetyki], puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], żele 
do twarzy i ciała [kosmetyk]j, kremy do twarzy i ciała [kosme-
tyki], maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, 
środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów me-
dycznych, środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku 
jako kosmetyki, henna do celów kosmetycznych, henna 
w proszku, henna [barwnik kosmetyczny], preparaty do pie-
lęgnacji zębów, środki do mycia zębów, preparaty wybielają-
ce do zębów, paski do wybielania zębów nasączone prepara-
tami do wybielania zębów [kosmetyki], suplementy żywno-
ściowa, suplementy ziołowe, odżywcze suplementy diety, 
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla 
ludzi, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety zawie-
rające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lnia-
ne, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów 
leczniczych, ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól-
nych wymaganiach dietetycznych, ziarna naturalne, ziarna 
[zboże], ziarna [nasiona], nasiona [ziarna], surowe i nieprze-
tworzone ziarna, mieszanki ziaren roślin dzikich, ziarna 
z kiełkami.

(210) 490099 (220) 2018 09 04
(731) BROWAR LUBICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) TRAD. 1840 BROWAR LUBICZ PIWO Krakowski 
Lager CRACOW LAGER BEER KRAKAUER LAGERBIER 
/ ZNANE Z DOBROCI, LEKKIE PIWO DOLNEJ 
FERMENTACJI EKS. 10,5° Plato

(531) 04.02.01, 11.03.03, 05.11.15, 05.07.02, 19.01.06, 25.07.25, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo.

(210) 490105 (220) 2018 09 04
(731) HRUSZOWIEC JAROSŁAW I.T.A. KANCELARIA 

PODATKOWA, Świdnica
(540) HRUSZOWIEC KANCELARIA PODATKOWA

(531) 26.05.01, 26.05.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.04
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość, sporządzanie 
sprawozdań rachunkowych, usługi podatkowe, usługi ra-
chunkowe, usługi księgowe, nadzór księgowy, usługi bie-
głych rewidentów, prowadzenie ksiąg, przygotowywa-
nie zeznań podatkowych, ustalanie wysokości podatków 
i sporządzanie dokumentacji w tym zakresie, sporządzanie 
sprawozdań finansowych, sporządzanie bilansów, usługi 
audytorskie, badanie sprawozdań finansowych, doradz-
two w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, do-
radztwo w zakresie stosowania systemów rachunkowości, 
doradztwo podatkowe, restrukturyzacja przedsiębiorstw, 
organizacja księgowości w przedsiębiorstwach, analiza opła-
calności przedsięwzięć, analiza podatkowa przedsięwzięć, 
opracowywanie strategii podatkowych i finansowych, przy-
gotowywanie Bussiness Planów oraz projektów inwesty-
cyjnych, wycena działalności handlowej, finansowe audyty 
śledcze, usługi HR, prowadzenie ewidencji pracowniczej 
rozliczenia z ZUS rozliczenia płac, listy płac, pośrednictwo 
pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, ob-
sługa kadrowa, rekrutacja pracowników, przygotowywanie 
zeznań podatkowych, doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 41 pro-
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wadzenie szkoleń i organizowanie konferencji w zakresie 
rachunkowości, księgowości, ubezpieczeń i prawa pracy, 
45 usługi prawne, doradztwo prawne, obsługa prawna firm, 
doradztwo z zakresie prawa bilansowego, handlowego, po-
datkowego oraz prawa pracy, analiza prawna przedsięwzięć, 
pomoc w sporach z organami kontroli skarbowej, doradz-
two w zakresie przekształceń majątkowych oraz formalno-
-prawnych, reprezentacja przed sądami, urzędami, obsługa 
w zakresie fuzji i przejęć, upadłości i likwidacji.

(210) 490107 (220) 2018 09 04
(731) Kimi-ArtsPaweł Staliński, Warszawa
(540) NIEZBĘDNIK Panny Młodej

(531) 29.01.13, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 9 notatniki [elektroniczne], notatniki cyfrowe, 
terminarze i organizery do pobrania, które można wydruko-
wać, książki w formacie cyfrowym do pobrania z Internetu, 
książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na ta-
śmach, książki zapisane na płytach, 16 poradniki [podręcz-
niki], notatniki, notatniki [notesy], okładki notatników, teczki 
z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], organizery 
osobiste, organizery kieszonkowe, organizery do użytku biu-
rowego, notesy, kieszonkowe notesy, notesy kieszonkowe, 
notesy [artykuły papiernicze], notesy na zapiski, kalendarze 
drukowane, kalendarze, książki, książki edukacyjne, książki in-
formacyjne, książki upominkowe, książki z grafiką, ochronne 
okładki na książki, książki niebeletrystyczne, teczki [artykuły 
papiernicze], teczki papierowe [artykuły papiernicze], artyku-
ły papiernicze do pisania, okładki, obwoluty [artykuły papier-
nicze], arkusze papieru [artykuły papiernicze], 41 publikacja 
kalendarzy, publikacja i redagowanie książek, publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja elek-
troniczna on-line periodyków i książek, publikacja książek 
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), elek-
troniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie.

(210) 490108 (220) 2018 09 04
(731) PAWLUŚKIEWICZ EDYTA LARA, Poznań
(540) if

(531) 27.01.01, 26.04.01
(510), (511) 3 środki toaletowe, olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
kosmetyki do pielęgnacji i upiększania ciała: kremy, mydła, 
pudry, środki do makijażu, szminki, pastele, róże, lotiony, 
mleczka, maseczki, dodatki do kąpieli, kosmetyki do pielę-
gnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy 
ustnej, środki perfumeryjne, płyny do mycia naczyń, płyny 
do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki 
do nadawania połysku, proszki i płyny do prania, zmiękczania 
tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, 
5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i ar-

tykuły higieniczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielę-
gnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne 
przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, kąpiele 
lecznicze i sole kąpielowe, pomadki do celów leczniczych, 
preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, środ-
ki wspomagające leczenie i tym samym nie wymagające 
recepty, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji włosów, odświeżacze powietrza, 
środki odkażające, środki dezynfekcyjne do WC i do celów 
higienicznych, podpaski higieniczne i tampony, chustecz-
ki higieniczne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
herbata lecznicza i herbata z ziół, zioła lecznicze, woda mi-
neralna do celów leczniczych, napoje dietetyczne do celów 
leczniczych, preparaty medyczne do odchudzania, minerały 
wzbogacające żywność, 35 usługi sprzedaży następujących 
towarów: środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty 
aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, ko-
smetyki do pielęgnacji i upiększania ciała: kremy, mydła, pu-
dry, środki do makijażu, szminki, pastele, róże, lotiony, mlecz-
ka, maseczki, dodatki do kąpieli, kosmetyki do pielęgnacji 
i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, 
środki perfumeryjne, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia 
szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania 
połysku, proszki i płyny do prania, zmiękczania tkanin, środ-
ki wybielające, wata do celów kosmetycznych, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły higienicz-
ne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy 
do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej 
do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, 
płyny do przemywania oczu, kąpiele lecznicze i sole kąpielo-
we, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszcze-
nia soczewek kontaktowych, środki wspomagające leczenie 
i tym samym nie wymagające recepty, preparaty do usu-
wania grzybicy, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
włosów, odświeżacze powietrza, środki odkażające, środki 
dezynfekcyjne do WC i do celów higienicznych, podpaski 
higieniczne i tampony, chusteczki higieniczne, żywność die-
tetyczna do celów leczniczych, herbata lecznicza i herbata 
z ziół, zioła lecznicze, woda mineralna do celów leczniczych, 
napoje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty me-
dyczne do odchudzania, minerały wzbogacające żywność.

(210) 490115 (220) 2018 09 04
(731) GĘBUŚ WOJCIECH, GAZDA ŁUKASZ PHU ŚWIAT 

DRZWI SPÓŁKA CYWILNA, Bzianka
(540) GG ENTRE

(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 drzwi metalowe, listwy metalowe, metalowe 
drzwi pancerne, metalowe drzwi składane, metalowe zasu-
wy do drzwi, nieelektryczne urządzenia do otwierania okien 
i drzwi, nieelektryczne dzwonki do drzwi z metalu, okna me-
talowe, okucia metalowe, okucia do drzwi metalowe, okna 
żaluzjowe metalowe, okucia metalowe do okien, ościeżni-
ce metalowe, sejfy, szyldy metalowe, zasuwy do zamków, 
zawiasy metalowe, zatrzaski metalowe, metalowe parape-
ty okienne, akcesoria do drzwi i okien metalowych, części 
do drzwi i okien metalowych, schody metalowe, 19 drzwi 
niemetalowe, okna niemetalowe, drzwi pancerne nieme-
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talowe, niemetalowe ościeżnice drzwiowe, niemetalowe 
płyty drzwiowe, niemetalowe drzwi harmonijkowe, listwy 
niemetalowe, moskitiery niemetalowe, okienne szkło, z wy-
jątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe, 
okna witrażowe, okna żaluzjowe niemetalowe, niemetalowe 
parapety okienne, schody niemetalowe, akcesoria do drzwi 
i okien niemetalowych, części do drzwi i okien niemetalo-
wych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna drzwi i okien, usługi 
pośrednictwa w handlu stolarką okienną i drzwiową, usłu-
gi pośrednictwa w handlu akcesoriami do stolarki okiennej 
i drzwiowej, usługi pośrednictwa w handlu częściami stolarki 
okiennej i drzwiowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich 
w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej oraz akcesoriów, 
37 montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmo-
wych, renowacja drzwi i okien, usługi budowlane, naprawa 
drzwi i okien, instalacja i naprawa stolarki budowlanej.

(210) 490116 (220) 2018 09 04
(731) GĘBUŚ WOJCIECH, GAZDA ŁUKASZ PHU ŚWIAT 

DRZWI SPÓŁKA CYWILNA, Bzianka
(540) ENTRE
(510), (511) 6 drzwi metalowe, listwy metalowe, metalowe 
drzwi pancerne, metalowe drzwi składane, metalowe zasu-
wy do drzwi, nieelektryczne urządzenia do otwierania okien 
i drzwi, nieelektryczne dzwonki do drzwi z metalu, okna me-
talowe, okucia metalowe, okucia do drzwi metalowe, okna 
żaluzjowe metalowe, okucia metalowe do okien, ościeżni-
ce metalowe, sejfy, szyldy metalowe, zasuwy do zamków, 
zawiasy metalowe, zatrzaski metalowe, metalowe parape-
ty okienne, akcesoria do drzwi i okien metalowych, części 
do drzwi i okien metalowych, schody metalowe, 19 drzwi 
niemetalowe, okna niemetalowe, drzwi pancerne nieme-
talowe, niemetalowe ościeżnice drzwiowe, niemetalowe 
płyty drzwiowe, niemetalowe drzwi harmonijkowe, listwy 
niemetalowe, moskitiery niemetalowe, okienne szkło, z wy-
jątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe, 
okna witrażowe, okna żaluzjowe niemetalowe, niemetalowe 
parapety okienne, schody niemetalowe, akcesoria do drzwi 
i okien niemetalowych, części do drzwi i okien niemetalo-
wych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna drzwi i okien, usługi 
pośrednictwa w handlu stolarką okienną i drzwiową, usłu-
gi pośrednictwa w handlu akcesoriami do stolarki okiennej 
i drzwiowej, usługi pośrednictwa w handlu częściami stolarki 
okiennej i drzwiowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich 
w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej oraz akcesoriów, 
37 montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmo-
wych, renowacja drzwi i okien, usługi budowlane, naprawa 
drzwi i okien, instalacja i naprawa stolarki budowlanej.

(210) 490118 (220) 2018 09 04
(731) MARCYSIAK MARCIN BUILDING4YOU, Warszawa
(540) BUILDING4YOU

(531) 29.01.12, 07.11.25, 27.05.01
(510), (511) 37 budownictwo, usługi budowlane w zakre-
sie stawiania budynków, usługi budowlane i konstrukcyjne, 
usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, betono-
wanie, budowa budynków na zamówienie, budowa fabryk, 
budowa i konserwacja rurociągów, budowa budynków pro-
dukcyjnych i przemysłowych, budowa i naprawa magazynów, 
budowa konstrukcji stalowych na budynki, budowa stropów, 

budowa ścian, budowa fundamentów budynków, budowa 
hal sportowych, budowa kompleksów biznesowych, budo-
wa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kładzenie 
betonu, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa 
nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości miesz-
kalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budownic-
two przemysłowe, montaż i naprawa instalacji alarmowych 
przeciwpożarowych, instalowanie gotowych elementów 
konstrukcyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych, instalacja izolacji termicznej w budynkach, izolacja ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, instalacja 
materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w kon-
strukcjach, instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, 
instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budyn-
kach, izolowanie budynków, konsultacje w zakresie nadzoru 
budowlanego, konsultacje budowlane, nadzór budowlany, 
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budow-
lanych, nadzorowanie konstruowania budynków, nadzór 
nad remontami budynków, nadzór nad robotami budow-
lanymi, nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie 
obiektów inżynierii wodno - lądowej, rozbiórka budynków, 
usługi doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne 
[budownictwo], usługi doradztwa w zakresie budowy budyn-
ków, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, 
wznoszenie centrów handlowych, malowanie, malowanie 
budynków, malowanie powierzchni budynków, montaż 
drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji grzewczych, mon-
taż rusztowań, murarstwo, usługi tynkowania, układanie kabli, 
usługi dekarskie, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków 
podczas budowy, zabezpieczanie przed korozją, wznosze-
nie strukturalnych konstrukcji stalowych, prace budowlane 
w zakresie konstrukcji stalowych, usługi zarządzania budową, 
usługi wykonawców instalacji elektrycznych, budowanie nie-
ruchomości, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, zago-
spodarowywanie gruntu pod zabudowę, usługi instalacji da-
chów, instalacja pokryć dachowych, montaż płyt ściennych, 
montaż [instalacja] konstrukcji budynków, remontowanie 
budynków, przygotowywanie terenu pod budowę, wyrów-
nywanie terenu budowy, 42 usługi inżynieryjne, doradztwo 
projektowe, doradztwo techniczne związane z projektowa-
niem, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicz-
nego, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych 
i budowlanych, profesjonalne doradztwo dotyczące projek-
towania wnętrz, usługi doradztwa technicznego w zakresie 
inżynierii budowlanej, pomiary geodezyjne, projektowanie 
budowlane, projektowanie hal wystawowych, usługi architek-
toniczne, usługi projektowania, usługi projektowania architek-
tonicznego, usługi projektowe związane z nieruchomościami, 
usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów 
architektonicznych, usługi architektoniczne w zakresie projek-
towania budynków, usługi doradcze w zakresie planowania 
architektonicznego, usługi profesjonalne związane z projek-
tami architektonicznymi, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania budynków przemysłowych, usługi architekto-
niczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów 
biurowych, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
konstrukcji, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, pro-
jektowanie centrów handlowych, usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania centrów handlowych, usługi pro-
jektowania przestrzeni handlu detalicznego, projektowanie 
dekoracji wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie projektowa-
nia wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, 
projektowanie urbanistyczne, usługi w zakresie przemysłowe-
go projektowania technicznego, monitorowanie konstrukcji 
budowlanych, opracowywanie projektów budowlanych.
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(210) 490120 (220) 2018 09 04
(731) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) RACER
(510), (511) 12 wózki dla osób niepełnosprawnych, wózki 
dziecięce, składane wózki dziecięce, wózki rehabilitacyjne 
dla niepełnosprawnych, wózki dla osób niepełnosprawnych 
fizycznie i osób z upośledzeniem ruchowym.

(210) 490121 (220) 2018 09 04
(731) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) VERTIGO
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, artykuły 
ortopedyczne i rehabilitacyjne, balkoniki i chodziki dla osób 
niepełnosprawnych, wózki na kółkach do celów medycz-
nych, urządzenia ortopedyczne, pojazdy kroczące, urządze-
nia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych.

(210) 490135 (220) 2018 09 05
(731) ABSOLVENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DOBRY pracodawca

(531) 02.09.01, 02.09.14, 02.09.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi rekrutacji personelu, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, biura pośrednictwa pracy, usługi kon-
sultingowe związane z personelem, usługi w zakresie head-
-huntingu [łowców talentów], outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], przeprowadzanie testów psychologicznych w celu 
selekcji personelu, opracowywanie CV dla osób trzecich, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, prace biuro-
we, zarządzanie i administrowanie w działalności handlo-
wej, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, zapewnienie szkoleń i rozrywki online, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, naucza-
nie, kształcenie, informacja o edukacji, badania edukacyjne, 
doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, usługi wy-
dawnicze i reporterskie, tłumaczenia, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych 
niż teksty reklamowe), doradztwo zawodowe, usługi prze-
kwalifikowania zawodowego, 42 usługi w zakresie techno-
logii informacyjnych, udostępnienie wyszukiwarek inter-
netowych, usługi naukowe i techniczne, usługi w zakresie 
projektowania, projektowanie i ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 490137 (220) 2018 09 05
(731) MISTERKA-KOSOBUDZKA EWA, Radom

(540) SB StreetBase

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 490139 (220) 2018 09 05
(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA 

AKCYJNA, Płock
(540) inpetro

(531) 26.05.04, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki chemiczne do użytku w branży pe-
trochemicznej, dodatki chemiczne do paliw, 4 paliwa, gazy 
płynne, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, 
oleje przemysłowe, oleje silnikowe, paliwa silnikowe, lotnicze, 
smary, biopaliwa, 35 reklama, marketing i sprzedaż produk-
tów petrochemicznych, 40 przetwarzanie substancji petro-
chemicznych, petrochemiczne usługi rafinacyjne, 42 prace 
badawczo - rozwojowe w zakresie produktów petroche-
micznych, zapewnianie doradztwa technicznego dla prze-
mysłu petrochemicznego.

(210) 490141 (220) 2018 09 05
(731) LORENZ OLIWIA LORETS PEOPLE & INTERIORS, 

Warszawa
(540) LORETS PEOPLE & INTERIORS

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pośrednictwo w zakresie transakcji han-
dlowych i umów (dzieła sztuki, obrazy, rzeźby itd.), au-
kcje, 41 usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie 
life coachingu (organizacje szkoleń, konferencji, wystaw 
i konkursów).

(210) 490143 (220) 2018 09 05
(731) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) Trampolina

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 książki, podręczniki, broszury, drukowane pu-
blikacje, 41 publikowanie książek, publikowanie elektronicz-
ne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne 
on-line nie do pobrania, sprawdziany edukacyjne, edukacja, 
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organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, 
przedszkola.

(210) 490146 (220) 2018 09 05
(731) PRZYGODA DANIEL SUPLIVIT, Strzyżów
(540) REFUEL

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, 32 napoje 
energetyzujące.

(210) 490147 (220) 2018 09 05
(731) DICOFARM SOCIETA’ PER AZIONI, Rzym, IT
(540) Dicosen

(531) 01.01.01, 01.07.06, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne, dietetyczne, 
witaminowe oraz odżywcze suplementy żywności, suple-
menty żywności na bazie melatoniny, suplementy żywności 
na bazie melatoniny dla ułatwienia zasypiania, preparaty far-
maceutyczne dla ułatwienia zasypiania, preparaty medyczne 
w zgodności z Rozporządzeniem UE 2017/745 dla ułatwienia 
zasypiania, wszystkie w formie tabletek, syropów, sprejów, 
kapsułek, pastylek, herbatek ziołowych oraz zastrzyków, pro-
dukty farmaceutyczne, preparaty medyczne, środki sanitar-
ne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety dla ludzi, środki odkażające, wszystkie wymienione to-
wary z zastosowaniem wyłącznie dla ludzi.

(210) 490149 (220) 2018 09 05
(731) KRUPIŃSKI PATRYK, Hamburg, DE
(540) EXPASSET

(531) 24.15.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 marketing, marketing internetowy, dostar-
czanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych 
za pośrednictwem internetu, usługi pośrednictwa nawiązy-
wania kontaktów między przedsiębiorstwami dla organizo-
wania sieci, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, doradztwo w zakresie 
zarządzania ryzykiem biznesowym, zarządzanie ryzykiem 
biznesowym, analiza, wycena i projekcja ryzyka rynku fi-
nansowego i inwestycyjnego, usługi ekspertów w zakresie 
efektywności biznesowej, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne związane z zarządzaniem w działalności go-

spodarczej i administrowaniem działalności gospodarczej 
świadczone online lub za pośrednictwem Internetu, usługi 
konsultacji biznesowych dotyczące rynków walutowych, wa-
lut wirtualnych, walut cyfrowych, i kryptowalut, udostępnia-
nie informacji biznesowych w dziedzinie walut wirtualnych, 
walut cyfrowych, kryptowalut, 36 usługi finansowe, usługi 
walutowe, usługi w zakresie elektronicznego obrotu finan-
sowego kryptowalutami, internetowy obrót instrumentami 
finansowymi i innymi instrumentami pochodnymi, usługi 
doradcze dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym, 
usługi oceny ryzyka finansowego i inwestycyjnego, zarzą-
dzanie finansowe kapitałem podwyższonego ryzyka, zarzą-
dzanie funduszami dla klientów prywatnych, usługi doradz-
twa w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka, zarządzanie 
funduszami kapitału podwyższonego ryzyka, usługi inwe-
stycyjne funduszy typu private equity, doradztwo w zakre-
sie inwestycji private equity, usługi finansowania kapitałem 
wysokiego ryzyka na rzecz firm powstających i rozwijających 
się, zarządzanie finansowe w zakresie kapitału podwyższo-
nego ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowe-
go, zarządzanie funduszami dla klientów prywatnych, elek-
troniczny transfer waluty wirtualnej, transakcje i operacje 
w walucie wirtualnej, walucie cyfrowej i kryptowalucie, usłu-
gi informacji finansowej dotyczące walut i kryptowalut, usłu-
gi finansowe związane z walutami wirtualnymi, walutami 
cyfrowymi i kryptowalutami, pozyskiwanie funduszy dla roz-
woju nowych technologii, inwestycje na rynku walut wirtu-
alnych walut cyfrowych i kryptowalut, obrót handlowy walut 
on-line w czasie rzeczywistym, usługi w zakresie transakcji 
wymiany waluty wirtualnej oraz kryptowaluty w odniesie-
niu do transferowalnych elektronicznych jednostek gotówki 
o określonej wartości w gotówce, elektroniczny transfer wir-
tualnej waluty oraz kryptowaluty do użytku członków spo-
łeczności on-line za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej, świadczenie usług pozyskiwania funduszy dla osób 
trzecich za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, se-
minariów i warsztatów szkoleniowych, organizowanie, aran-
żowanie i prowadzenie seminariów dotyczących inwestycji 
kapitałowych, kapitału podwyższonego ryzyka i zarządzania 
kapitałem podwyższonego ryzyka, zapewnianie seminariów 
szkoleniowych online, zapewnienie szkoleń za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, kursy edukacyjne w za-
kresie inwestycji kapitałowych, organizowanie aranżowanie 
i prowadzenie seminariów dotyczących inwestycji kapita-
łowych na rynku walut wirtualnych i kryptowalut, usługi 
edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działal-
nością gospodarczą, publikacje elektroniczne, publikowanie 
materiałów edukacyjnych, elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, zapewnienie 
czasowego korzystanie z materiałów edukacyjnych online 
nie do pobrania, produkcja materiałów kursowych rozpro-
wadzanych na profesjonalnych seminariach, udostępnianie 
publikacji elektronicznych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej-nie do pobrania.

(210) 490152 (220) 2018 09 05
(731) KURIATA MICHAŁ SILVER COSMETICS, Miłoszyce
(540) Isabellenails
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, lakiery nawierzchniowe 
do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery do paznokci 
hybrydowe, środki do usuwania lakierów, oliwki do paznokci, 
oliwki zmiękczające skórki, odżywczy olejek do skórek i pa-
znokci, naklejane ozdoby do paznokci, ozdoby do paznokci 
wcierane (pyłki do paznokci) ozdoby do paznokci sypane, 
cyrkonowe ozdoby do paznokci, lakiery żelowe do paznokci 
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budujące płytkę paznokcia, lakiery żelowe do paznokci bu-
dujące płytkę paznokcia, lakiery do paznokci typu polygel, 
lakiery do paznokci akrylowe, liqiud do lakierów do paznokci 
akrylowych, woski do depilacji, parafina kosmetyczna, pasta 
cukrowa (kosmetyk), henna, olejki do celów kosmetycznych, 
papier do polerowania paznokci, preparaty do nadawania po-
łysku paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne 
paznokcie, środki ścierne i polerskie do celów kosmetycznych, 
zmywacze do paznokci, płynne bazy stosowane na płytkę 
paznokcia, płynne topy stosowane bezpośrednio na lakier 
do paznokci, odżywki do paznokci, preparaty do wzmacnia-
nia paznokci, preparaty do kuracji paznokcie, preparaty od-
tłuszczające płytkę paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, 
kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy perfumowane, 
kremy złuszczające, kremy samoopalające, kremy oczyszcza-
jące, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy BB, kremy na dzień, 
kremy tonizujące [kosmetyki], kremy odżywcze nielecznicze, 
kremy na noc, kremy do paznokci, kremy pod prysznic, kremy 
do rąk, kremy do ciała, kremy do polerowania, kremy ujędr-
niające skórę, kremy do demakijażu, kremy do mycia, kremy 
kosmetyczne odżywcze, płynne kremy [kosmetyki], kremy 
do twarzy [kosmetyki], kremy do usuwania owłosienia, kremy 
do opalania skóry, nielecznicze kremy pod oczy, kremy wy-
bielające do skóry, kremy na noc [kosmetyki], kremy do ciała 
[kosmetyki], kremy ochronne do włosów, nielecznicze kremy 
do stóp, nielecznicze kremy do kąpieli, kremy do oczyszczania 
skóry, kremy do redukcji cellulitu, kremy i balsamy kosmetycz-
ne, kremy kosmetyczne do rąk, kremy do rozjaśniania skóry, 
kremy do pielęgnacji włosów, kremy z filtrem przeciwsłonecz-
nym, zapachowe kremy do ciała, kremy do utrwalania fryzury, 
nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze]: 
kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy przeciw 
starzeniu się skóry, kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy 
i balsamy do opalania, kremy do twarzy i ciała, kremy do twa-
rzy do użytku kosmetycznego, kremy po opalaniu [do użytku 
kosmetycznego], kremy do masażu, nie do celów leczniczych, 
kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, zapa-
chowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, kremy do jasnej 
karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do odżywiania 
skóry do celów kosmetycznych, kremy do pielęgnacji skóry, 
inne niż do użytku medycznego, nielecznicze balsamy, balsa-
my oczyszczające, balsamy do rak, balsamy do ust, balsamy 
do ciała, balsamy po opalaniu, balsamy do opalania, balsamy 
do rąk nielecznicze, balsamy do opalania [kosmetyki], perfu-
mowane balsamy [preparaty toaletowe], balsamy do celów 
kosmetycznych, balsamy do redukcji cellulitu, nielecznicze 
balsamy do stóp, nielecznicze balsamy do skóry, nieleczni-
cze balsamy do ust, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki]: 
nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], emulsje [balsamy] 
do ochrony przeciwsłonecznej, balsamy do wygładzania i pro-
stowania włosów, perfumowane balsamy do ciała [preparaty 
toaletowe], balsamy, inne niż do celów medycznych, podkład 
do makijażu, podkład w kremie, podkłady do makijażu, pod-
kłady kosmetyczne do twarzy, podkłady do paznokci [kosme-
tyki], podkłady do lakierów do paznokci, baza podkładowa 
do paznokci |kosmetyki], pudry do stóp [nielecznicze], pudry 
do włosów, pudry w kamieniu [kosmetyki], kosmetyczne pu-
dry do twarzy, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], 
puder do makijażu, puder do ciała, puder do twarzy, puder 
do rąk, puder do brwi, prasowany puder do twarzy, nielecz-
niczy puder do twarzy, puder sypki do twarzy, puder sypki 
do makijażu, perfumowany puder [do użytku kosmetyczne-
go], puder w kremie do twarzy, puder w kamieniu do kom-
paktów [kosmetyki], wymienne wkłady pudru do puderniczek 
[kosmetyki], puder do twarzy w postaci bibułek z pudrem, 
fluid do makijażu, sole do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli, 

sole zapachowe do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, sole pod prysznic, nie do celów medycznych, 
sztuczne rzęsy, kleje do rzęs, kleje do ozdób, serwety kosme-
tyczne, 8 zestawy do manicure, elektryczne, polerki do pa-
znokci do manicure, futerały na przyrządy do manicure, przy-
bory do manicure i pedicure, obcinacze do paznokci, nożyczki 
do paznokci, cążki do paznokci, pilniki do paznokci, pilniki 
do paznokci nieelektryczne, cążki do obcinania paznokci, po-
lerki do paznokci nieelektryczne, elektryczne polerki do pa-
znokci, pilniki do paznokci, elektryczne, nieelektryczne polerki 
do paznokci, elektryczne urządzenia polerujące do paznokci, 
elektryczne urządzenia do polerowania paznokci, nożyczki 
do skórek wokół paznokcia, polerki do paznokci, elektryczne 
lub nieelektryczne, obcinacze do paznokci [elektryczne lub 
nieelektryczne], cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręcz-
ne], wymienne głowice obrotowe do elektronicznych pilni-
ków do paznokci, pęsety, nożyczki kosmetyczne, cążki do skó-
rek, radełka kosmetyczne, kopytka kosmetyczne, frezarki ko-
smetyczne, frezy, tarki do stóp [elektrycznie i nieelektryczne], 
urządzenia do oczyszczania twarzy, rollery, klipsy do usuwa-
nia manicure, paski do depilacji, podkładka pod dłoń, pędzle 
do manicure, pędzle do żelu, pędzle do akrylu, pędzle do zdo-
bień, 11 lampy do paznokci, sterylizator narzędzi kosmetycz-
nych [elektrycznie i nieelektryczne], parafiniarki, podgrzewa-
cze, 21 szczoteczki do paznokci, tacki do użytku przy polero-
waniu paznokci u rąk, pędzle kosmetyczne, pędzle do golenia, 
pędzle do farbowania włosów, aplikatory do makijażu, gąbki 
do makijażu, pędzelki do makijażu, aplikatory do makijażu 
oczu, aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], szablony 
stosowane przy nakładaniu makijażu, nieelektryczne urządze-
nia do usuwania makijażu, aplikatory do nakładania makijażu 
na oczy, gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej wskazanych wyżej towarów.

(210) 490158 (220) 2018 09 05
(731) ZYGUŁA MARIUSZ ZYGMA FIRMA USŁUGOWO 

HANDLOWA, Gniezno
(540) MAXI TAXI

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi przewoźnika; przewożenie podróżują-
cych autobusami; skomputeryzowane usługi informacyjne 
dotyczące przewozu pasażerów; skomputeryzowane usługi 
rezerwacji w zakresie przewozu pasażerów; usługi taksówek; 
usługi taksówkarskie; transport podróżnych taksówką; orga-
nizowanie transportu taksówkowego; transport taksówkowy 
dla osób na wózkach inwalidzkich; świadczenie usług w za-
kresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych.

(210) 490191 (220) 2018 09 06
(731) OPLEX M.M. MIŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) OPLEX

(531) 26.11.12, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługa sprzedaży części samochodowych.
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(210) 490194 (220) 2018 09 06
(731) CZURA LESZEK VERITAS NIERUCHOMOŚCI, Katowice
(540) VERITAS NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi agencji kredyto-
wych, usługi operacji finansowych, usługi w zakresie de-
pozytów przedmiotów wartościowych, usługi w zakresie 
inwestycji kapitałowych, usługi kas oszczędnościowych, 
usługi w zakresie kredytów, maklerstwo giełdowe, usługi 
w zakresie operacji walutowych, usługi w zakresie transak-
cji finansowych również za pośrednictwem Internetu, usługi 
w zakresie operacji finansowych dokonywanych elektronicz-
nie, usługi w zakresie operacji finansowych dokonywanych 
za pośrednictwem SMS lub e-mail, usługi w zakresie wymia-
ny walut, usługi w zakresie płatności elektronicznych, usługi 
w zakresie informacji finansowych, usługi w zakresie elektro-
nicznych inwestycji kapitałowych, obsługa przekazów pocz-
towych, usługi brokerstwa finansowego, usługi ubezpiecze-
niowe, usługi w zakresie ubezpieczeń od nieszczęśliwych 
wypadków, ubezpieczeń od pożaru, ubezpieczeń na życie, 
ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń morskich, usługi 
pośrednictwa i brokerskie w zakresie ubezpieczeń, udziela-
nie informacji w dziedzinie ubezpieczeń, usługi monetarne, 
usługi bankowe, obsługa kart kredytowych i debetowych, 
emisja kart kredytowych i rabatowych, emisja czeków po-
dróżnych, emisja bonów wartościowych, weryfikacja cze-
ków, wymiana walut, wymiana pieniędzy, usługi w zakresie 
udzielania pożyczek i kredytów, udzielanie pożyczek pod 
zabezpieczenie, usługi w zakresie udzielania gwarancji 
i kaucji, usługi w zakresie prowadzenia depozytów banko-
wych i sejfowych, usługi w zakresie opłat okresowych, usłu-
gi w zakresie zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi 
w zakresie sponsorowania finansowego, usługi w zakresie 
rozliczeń finansowych transakcji (w tym również związanych 
z kupnem lub sprzedażą nieruchomości), usługi w zakre-
sie elektronicznego transferu środków finansowych, usługi 
w zakresie ściągania należności, usługi powiernicze, usługi 
brokerskie, usługi świadczone przez kasy emerytalne, usługi 
świadczone w ramach funduszy wzajemnych, pośrednictwo 
brokerskie na giełdach, usługi dotyczące notowań giełdo-
wych, zarządzanie finansami, doradztwo finansowe, analizy 
finansowe, udzielanie informacji w dziedzinie finansów, wy-
cena finansowa, szacowanie wartości do celów fiskalnych, 
usługi pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
nieruchomości, usługi świadczone przez agencje nierucho-
mości, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem domów, 
mieszkań i apartamentów, wycena nieruchomości, zarządza-
nie nieruchomościami, usługi dotyczące leasingu nierucho-
mości, usługi pośrednictwa w zakresie nieruchomości, usługi 
brokerskie w zakresie nieruchomości, administrowanie nie-
ruchomościami, usługi świadczone przez rzeczoznawców 
majątkowych.

(210) 490195 (220) 2018 09 06
(731) CZURA LESZEK VERITAS NIERUCHOMOŚCI, Katowice
(540) VERITAS NIERUCHOMOŚCI

(531) 26.11.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi agencji kredyto-
wych, usługi operacji finansowych, usługi w zakresie de-
pozytów przedmiotów wartościowych, usługi w zakresie 

inwestycji kapitałowych, usługi kas oszczędnościowych, 
usługi w zakresie kredytów, maklerstwo giełdowe, usługi 
w zakresie operacji walutowych, usługi w zakresie transakcji 
finansowych również za pośrednictwem Internetu, usługi 
w zakresie operacji finansowych dokonywanych elektro-
nicznie, usługi w zakresie operacji finansowych dokonywa-
nych za pośrednictwem SMS lub e-mail, usługi w zakresie 
wymiany walut, usługi w zakresie płatności elektronicz-
nych, usługi w zakresie informacji finansowych, usługi w za-
kresie elektronicznych inwestycji kapitałowych, obsługa 
przekazów pocztowych, usługi brokerstwa finansowego, 
usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie ubezpieczeń 
od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń od pożaru, 
ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpie-
czeń morskich, usługi pośrednictwa i brokerskie w zakresie 
ubezpieczeń, udzielanie informacji w dziedzinie ubez-
pieczeń, usługi monetarne, usługi bankowe, obsługa kart 
kredytowych i debetowych, emisja kart kredytowych i ra-
batowych, emisja czeków podróżnych, emisja bonów war-
tościowych, weryfikacja czeków, wymiana walut, wymiana 
pieniędzy, usługi w zakresie udzielania pożyczek i kredytów, 
udzielanie pożyczek pod zabezpieczenie, usługi w zakresie 
udzielania gwarancji i kaucji, usługi w zakresie prowadzenia 
depozytów bankowych i sejfowych, usługi w zakresie opłat 
okresowych, usługi w zakresie zbiórki funduszy na cele do-
broczynne, usługi w zakresie sponsorowania finansowego, 
usługi w zakresie rozliczeń finansowych transakcji (w tym 
również związanych z kupnem lub sprzedażą nierucho-
mości), usługi w zakresie elektronicznego transferu środ-
ków finansowych, usługi w zakresie ściągania należności, 
usługi powiernicze, usługi brokerskie, usługi świadczone 
przez kasy emerytalne, usługi świadczone w ramach fun-
duszy wzajemnych, pośrednictwo brokerskie na giełdach, 
usługi dotyczące notowań giełdowych, zarządzanie finan-
sami, doradztwo finansowe, analizy finansowe, udzielanie 
informacji w dziedzinie finansów, wycena finansowa, sza-
cowanie wartości do celów fiskalnych, usługi pośrednic-
twa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, 
usługi świadczone przez agencje nieruchomości, wyna-
jem pomieszczeń biurowych, wynajem domów, mieszkań 
i apartamentów, wycena nieruchomości, zarządzanie nie-
ruchomościami, usługi dotyczące leasingu nieruchomo-
ści, usługi pośrednictwa w zakresie nieruchomości, usługi 
brokerskie w zakresie nieruchomości, administrowanie nie-
ruchomościami, usługi świadczone przez rzeczoznawców 
majątkowych.

(210) 490226 (220) 2018 09 06
(731) TECHNIC-CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) TC TECHNIC-CONTROL

(531) 27.01.01, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.05
(510), (511) 42 badania techniczne, opracowania opinii tech-
nicznych i ekspertyz w zakresie badania struktur materiałów, 
połączeń spajanych, konstrukcji metalowych oraz urządzeń 
mechanicznych i elektrycznych.
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(210) 490231 (220) 2018 09 06
(731) Global Esprit Inc., New Taipei City, TW
(540) KONA 81

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 czepki do nurkowania, obuwie do nurkowa-
nia, aparatura oddechowa do nurkowania, kamizelki nurko-
we, okulary ochronne, sprzęt stereofoniczny, gogle zimowe, 
gogle sportowe, gogle do ochrony oczu, antypoślizgowe 
noski do okularów, soczewki do okularów, noktowizory, koń-
cówki oprawek okularów (noski), maski dla nurków, zaciski 
do nosa dla nurków i pływaków, zatyczki do uszu do nurko-
wania, rękawice dla nurków, skafandry dla nurków, aparaty 
tlenowe do pływania podwodnego, kamizelki ratunkowe, 
koła ratunkowe, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, 
maski ochronne, aparaty fotograficzne, słuchawki zakładane 
na głowę, przenośne odtwarzacze multimedialne, okulary, 
okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwoślepieniowe, 
okulary 3D, soczewki optyczne, oprawki do okularów, łań-
cuszki do okularów, łańcuszki do binokli, sznureczki do oku-
larów, sznureczki do binokli, wizjery powiększające do drzwi, 
pryzmaty jako przyrządy optyczne, lupy jako przyrządy 
optyczne, teleskopy, refraktory, zestawy soczewek (wzierniki, 
okulary), liczniki, krokomierze czyli pedometry, przełączniki 
czasowe automatyczne, urządzenia do rejestrowania czasu, 
zegary kontrolne jako czasomierze rejestrujące, okulary dla 
rowerzystów, artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, okulary 
dla dzieci, zapasowe soczewki do okularów, aparaty fotogra-
ficzne dołączane do kasku, kaski do jazdy konnej, kaski za-
bezpieczające, kaski dla rowerzystów, kaski narciarskie, kaski 
snowboardowe, osłony przeciwodblaskowe, ochronne maski 
na twarz do kasków ochronnych, kaski do użytku przy upra-
wianiu sportów, nakrycia głowy ochronne, rurki z ustnikiem 
do oddychania pod wodą, gogle dla nurków, sznurki do oku-
larów, tasiemki do okularów, zauszniki do okularów, okulary 
polaryzacyjne, okulary ochronne, półfabrykaty soczewek 
okularowych, rzemienie do okularów, uchwyty do okularów, 
części do okularów, soczewki do okularów, oprawki do oku-
larów wykonane z metalu, oprawki okularów wykonane 
z tworzyw sztucznych, okulary 3D do odbiorników telewizyj-
nych, oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału 
syntetycznego, oprawki okularów wykonane z połączenia 
metalu i tworzyw sztucznych, oprawki do okularów wykona-
ne z metalu lub metalu łączonego z tworzywem sztucznym, 
okulary lodowcowe, szkła okularowe pokryte powłoką anty-
refleksyjną, okulary powiększające, okulary ochronne, okula-
ry ochronne do uprawiania sportu, etui na okulary dziecięce, 
etui na okulary, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, 
okulary korekcyjne, modne okulary, osłony boczne do okula-
rów, maski do pływania, pasy ratunkowe, przyrządy dmucha-
ne do celów ratowania życia, aparaty do fotografii podwod-
nej, obiektywy.

(210) 490239 (220) 2018 09 06
(731) BUSZKA DAMIAN KUCHNIE JAK MARZENIE, Kietrz
(540) KUCHNIE jak marzenie Damian Buszka

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży mebli, mebli ku-
chennych, sprzętu AGD, sprzętu oświetleniowego.

(210) 490240 (220) 2018 09 06
(731) WIECHOWSKI MARCIN KWAŚNE JABŁKO, Włodowo
(540) KWAŚNE JABŁKO
(510), (511) 43 agroturystyka, hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transporte-
m,rezerwacja zakwaterowania dla turystów, wynajem pokoi 
w gospodarstwie rolnym, domy turystyczne, restauracje dla 
turystów, zajazdy dla turystów,organizowanie zakwaterowa-
nia dla turystów, usługi hosteli dla turystów, usługi w zakresie 
obozów turystycznych [zakwaterowanie], kafeterie [bufety], 
catering w kafeteriach szybkiej obsługi, kawiarnie, usługi 
kawiarni, usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, 
usługi restauracji hotelowych, restauracje serwujące delika-
tesy, restauracje dla turystów, restauracje z grillem, usługi 
mobilnych restauracji, usługi barów i restauracji, dokony-
wanie rezerwacji restauracji i posiłków, usługi w zakresie re-
stauracji [brasserie], usługi restauracyjne świadczone przez 
hotele, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,za-
pewnianie żywności i napojów w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, domy gościn-
ne, usługi cateringu zewnętrznego, catering w kafeteriach 
szybkiej obsługi, organizacja cateringu, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, doradztwo kulinarne.

(210) 490243 (220) 2018 09 07
(731) GREENWOOD II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GREENWOOD

(531) 05.01.03, 05.01.05, 25.01.25, 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01, 
29.01.13, 05.13.09, 26.11.05

(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, zarządzanie projektami 
z zakresu działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, ana-
liza kosztów, obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, or-
ganizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub 
reklamowych, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, zarządzanie hotelami, usługi handlu detalicznego 
w zakresie materiałów budowlanych, 36 usługi finansowania 
przedsięwzięć związanych ze wznoszeniem nieruchomo-
ści, usługi zarządzania inwestycjami w majątek nieruchomy, 
usługi deweloperskie związane z inwestycjami kapitałowymi 
w nieruchomości, finansowanie inwestycji, w tym inwestycji 
budowanych, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, 
usługi finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomo-
ściami, inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje 
kapitałowe, organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy 
inwestycyjnych, wyceny finansowe, zarządzanie finansami, 
doradztwo w zakresie finansów i inwestycji finansowych, 
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nie-
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ruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo 
w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości, 
wynajmowanie mieszkań, pobieranie czynszów, zarządza-
nie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, 
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, 
wynajmowanie powierzchni biurowej, 37 usługi budowla-
ne, usługi doradztwa budowlanego, budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, budowa domów, budowa 
dróg, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nie-
ruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości prze-
mysłowych, budowa obiektów do celów sportowych, bu-
dowa obiektów do celów rekreacyjnych, budowa obiektów 
inżynierii wodno-Iądowej, budowa obiektów medycznych, 
usługi napraw oraz konserwacji obiektów budowlanych, 
nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne w zakresie bu-
downictwa, informacja budowlana, instalowanie oraz napra-
wa instalacji hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego 
ogrzewania, czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, 
instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i bu-
dowlanych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń kli-
matyzacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń 
elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń 
do zaopatrzenia w wodę, instalacja, konserwacja i naprawa 
urządzeń oświetleniowych, instalacja, konserwacja i napra-
wa urządzeń sanitarnych, instalacja, konserwacja i naprawa 
urządzeń wentylacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja, konser-
wacja i naprawa wind, instalowanie, konserwacja i naprawa 
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie, konserwacja 
i naprawa alarmów przeciwpożarowych, instalowanie, kon-
serwacja i naprawa sieci telekomunikacyjnych, instalowanie, 
konserwacja i naprawa wind i dźwigów, instalowanie, konser-
wacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, izolacja ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, usługi po-
rządkowe, 42 planowanie budowy nieruchomości, kontrola 
kosztów budowy, opracowywanie projektów budowlanych, 
monitorowanie konstrukcji budowlanych, doradztwo w za-
kresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi 
doradztwo technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, 
opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budow-
nictwa, badania technologiczne związane z przemysłem 
budowlanym, usługi badawcze związane z budownictwem, 
projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, 
usługi konsultacyjne dotyczące architektury.

(210) 490245 (220) 2018 09 07
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) CHRONADA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne stosowane w le-
czeniu chorób i urazów stawów i układu ruchowego.

(210) 490246 (220) 2018 09 07
(731) KEMPA BARTOSZ KEMPA I WSPÓLNICY KANCELARIA 

PRAWNA, Warszawa
(540) zmarnowanyurlop.pl

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 9 e-booki, utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, publikacje elektroniczne, 35 dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem strony internetowej, 

dostarczanie informacji dotyczących produktów i usług 
za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 38 zapew-
nienie dostępu do portali internetowych i platform interne-
towych, prowadzenie serwisu internetowego związanego 
z publikacją materiałów edukacyjnych i poradników, 41 usłu-
gi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, prowadzenie 
działalności kulturalnej, organizowanie szkoleń, konferencji, 
seminariów, warsztatów, usługi w zakresie produkcji filmów, 
usługi w zakresie produkcji filmów edukacyjnych, usługi 
produkcji programów edukacyjnych, usługi produkcji pro-
gramów radiowych, telewizyjnych, internetowych, publiko-
wanie tekstów, publikowanie artykułów, wydawanie książek 
i czasopism, wydawanie internetowych książek i czasopism, 
wydawanie książek i czasopism w formie elektronicznej, 
dostarczanie informacji edukacyjnych, przygotowywanie 
serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, do-
starczanie informacji edukacyjnych za pośrednictwem radia, 
telewizji, Internetu, usługi dostępu do usług edukacyjnych 
w systemie on-line, publikowanie materiałów edukacyjnych, 
udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie z globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być 
przeglądane, publikowanie materiałów edukacyjnych i po-
radników za pośrednictwem strony internetowej, 45 usługi 
prawne, doradztwo prawne, dostarczanie informacji praw-
nych, usługi doradcze związane z prawami konsumenta, 
udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, usługi 
informacyjne w zakresie praw konsumenta, usługi doradz-
twa prawnego w sprawach spornych.

(210) 490247 (220) 2018 09 07
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) STAWON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne stosowane w le-
czeniu chorób i urazów stawów i układu ruchowego, pre-
paraty farmaceutyczne stosowane w leczeniu bólu stawów 
i układu ruchowego, strzykawki napełnione preparatami far-
maceutycznymi do celów medycznych, 10 zestawy do wy-
konywania iniekcji dostawowych, strzykawki iniekcyjne 
do celów medycznych.

(210) 490259 (220) 2018 09 07
(731) HULANICKI PAWEŁ ADRIAN, Zielonka Pasłęcka
(540) OPR

(531) 27.05.01, 27.05.19, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 44 doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, 
doradztwo rolnicze, doradztwo specjalistyczne w zakresie 
rolnictwa, doradztwo w zakresie rolnictwa, doradztwo w za-
kresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo z za-
kresu ogrodnictwa, doradztwo związane z sadzeniem drzew, 
doradztwo związane z hodowlą zwierząt, wypożyczanie 
sprzętu dla gospodarstw rolnych, konsultacje w zakresie rol-
nictwa, niszczenie chwastów, niszczenie pasożytów dla rol-
nictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, obsiewanie gospodarstw 
rolnych z powietrza, odkażanie w rolnictwie, ogrodnictwo, 
ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, rozpylanie insek-
tycydów do celów ogrodniczych, rozpylanie insektycydów 
do celów leśniczych, przywracanie siedliska leśnego, rozpy-
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lanie insektycydów do celów rolniczych, ogrodniczych i le-
śniczych, rozpylanie insektycydów w rolnictwie, rozpylanie 
nawozów z powietrza, rozpylanie ogrodniczych środków 
chemicznych, rozpylanie rolniczych środków chemicznych, 
rozpylanie środków ochrony roślin do celów rolniczych, roz-
siewanie nawozów, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni 
ziemi nawozów i innych preparatów, chemicznych stosowa-
nych w rolnictwie, sadzenie roślin, spryskiwanie z powietrza 
rolniczymi środkami chemicznymi, tępienie szkodników 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, udzielanie informa-
cji online na temat usług związanych z rolnictwem, ogrod-
nictwem i leśnictwem, udzielanie informacji na temat usług 
rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, udzielanie informacji 
dotyczących usuwania chwastów, udzielanie informacji 
związanych z wypożyczaniem kosiarek do trawników, udzie-
lanie informacji związanych ze zwalczaniem robactwa dla 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, udzielanie informacji 
związanych ze stosowaniem nawozów, udzielanie informacji 
związanych z rozsiewaniem nawozów, udzielanie informa-
cji związanych z sadzeniem drzew ogrodowych, udzielanie 
informacji związanych z wypożyczaniem roślin doniczko-
wych, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem 
sprzętu rolniczego, uprawa roślin, usługi dezynsekcyjne dla 
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi do-
radcze dotyczące rolnictwa, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, 
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawo-
zów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie stosowania gnoju w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze i konsultacyj-
ne w zakresie wykorzystywania niechemicznych środków 
do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, usługi dorad-
cze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
zwalczania chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze w zakresie ogrod-
nictwa, usługi doradcze w zakresie rolnictwa, usługi dorad-
cze w zakresie upraw rolniczych, usługi doradcze związane 
z uprawą roślin, usługi hodowli, usługi informacyjne doty-
czące używania nawozu naturalnego w ogrodnictwie, usługi 
informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych 
w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania 
substancji chemicznych w rolnictwie, usługi informacyjne 
dotyczące używania nawozów w rolnictwie, usługi informa-
cyjne dotyczące używania nawozów w ogrodnictwie, usłu-
gi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego 
w leśnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania sub-
stancji chemicznych w leśnictwie, usługi informacyjne do-
tyczące używania nawozu naturalnego w rolnictwie, usługi 
informacyjne dotyczące używania nawozów w leśnictwie, 
usługi informacyjne dotyczące rolnictwa, usługi informacyj-
ne w zakresie rolnictwa, usługi niszczenia chwastów, usługi 
pielęgnacji ogródków, usługi pielęgnacji roślin jako usługi 
ogrodnicze, usługi ogrodnicze, usługi ogrodnika i usługi 
ogrodnicze, usługi pielęgnacji trawników, usługi pielęgno-
wania trawników, usługi rolnicze, usługi rolnicze, ogrodnicze 
i leśne, usługi rolnicze w zakresie ochrony środowiska natu-
ralnego, usługi w zakresie rolnictwa, usługi w zakresie siania 
rzędowego nasion, usługi zwalczania szkodników dla rolnic-
twa, ogrodnictwa lub leśnictwa, usługi związane z rolnic-
twem, ogrodnictwem i leśnictwem w zakresie rekultywacji 
nieużytków przemysłowych, usługi związane z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem, usuwanie chwastów dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, wynajem urządzeń rolniczych, 
wynajem narzędzi ogrodniczych, wypożyczanie kosiarek 
do trawy, wypożyczanie maszyn rolniczych do rozpylania, 
wypożyczanie roślin, wypożyczanie maszyn rolniczych, wy-

pożyczanie sprzętu rolniczego, wypożyczanie urządzeń rol-
niczych, wysiew nasion, zwalczanie chwastów, zwalczanie 
robactwa dla rolnictwa ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie 
informacji w tym zakresie, zwalczanie szkodników w rolnic-
twie, informacja i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa, 
pielęgnacja trawników, powierzchniowy rozsiew nawozów, 
usługi koszenia trawników, usługi hodowli zwierząt.

(210) 490261 (220) 2018 09 07
(731) HULANICKI PAWEŁ ADRIAN, Zielonka Pasłęcka
(540) Croplant

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 1 adjuwanty, nieprzeznaczone do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, azot (N), biologiczne prepa-
raty, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
dodatki chemiczne do fungicydów, fosfor (P), fosforany jako 
nawozy, nawozy, nawozy azotowe, nawozy z mączki ryb-
nej, obornik, potas (K), preparaty bakteriologiczne, inne niż 
do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty bak-
teryjne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, 
preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty hamujące 
belkowanie warzyw, preparaty poprawiające kondycje gleby, 
saletra, siarka (S), sole jako nawozy, sód (Na), superfosfaty jako 
nawozy, środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungi-
cydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwpa-
sożytniczych, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 
przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 
przeciw pasożytom, środki do ochrony nasion, dodatki che-
miczne do środków owadobójczych, środki zmiękczające 
wodę, węglan magnezowy.

(210) 490270 (220) 2018 09 07
(731) DUON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo
(540) smartGAZ

(531) 01.15.05, 26.01.01, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 gaz skroplony, gaz ziemny, gaz płynny, paliwo, 
paliwo gazowe, paliwa gazowe, gaz ziemny skroplony.

(210) 490293 (220) 2018 09 07
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) HiRRO COCKTAILS

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 32 piwa o małej zawartości alkoholu, piwo i pro-
dukty piwowarskie, drinki na bazie piwa, 33 napoje alkoholo-
we (z wyjątkiem piwa), gotowe koktajle alkoholowe, koktajle, 
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napoje energetyczne zawierające alkohol, mieszanki koktajli 
alkoholowych, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie 
piwa, alkoholowe koktajle owocowe, gotowe koktajle na ba-
zie wina, wymieszane napoje alkoholowe.

(210) 490294 (220) 2018 09 07
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) HiRRO COCKTAILS

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 32 piwa o małej zawartości alkoholu, piwo i pro-
dukty piwowarskie, drinki na bazie piwa, 33 napoje alkoholo-
we (z wyjątkiem piwa), gotowe koktajle alkoholowe, koktajle, 
napoje energetyczne zawierające alkohol, mieszanki koktajli 
alkoholowych, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie 
piwa, alkoholowe koktajle owocowe, gotowe koktajle na ba-
zie wina, wymieszane napoje alkoholowe.

(210) 490298 (220) 2018 09 10
(731) AEROKLUB WARSZAWSKI, Warszawa
(540) SkyDive Warszawa

(531) 18.05.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące 
przemysłu transportu lotniczego, usługi konserwacji i na-
praw samolotów, obsługa i naprawa samolotów, 39 trans-
port lotniczy, zwiedzanie turystyczne, informacja o transpor-
cie, czarterowanie statków powietrznych, pilotowanie, usługi 
kontroli ruchu lotniczego, usługi nawigacji lotniczej, usługi 
w zakresie organizowania wycieczek, 41 usługi w zakresie 
edukacji i nauczania, usługi w zakresie rozrywki, usługi spor-
towe i kulturalne, szkolenia w zakresie lotnictwa i spadochro-
niarstwa, szkolenie sportowe, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], usługi w zakresie edukacji i rozrywki 
dotyczące lotnictwa i spadochroniarstwa, udostępnianie 
sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych, 
instruktaż lotniczy, udostępnianie obiektów i sprzętu do re-
kreacji sportowej.

(210) 490302 (220) 2018 09 10
(731) REAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) REAS
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, 36 usługi w zakresie doradz-
twa finansowego, usługi w zakresie agencji mieszkaniowej, 
usługi w zakresie pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
analizy finansowe, 42 usługi w zakresie doradztwa budowla-
nego, inwestycyjnego i architektury, usługi w zakresie two-
rzenia stron internetowych w Internecie, usługi w dziedzinie 
prowadzenia katalogu w WEB, który organizuje i umieszcza 
w spisie rozpowszechnione adresy WEB, grupy wiadomości 
i inne źródła Informacji w łatwych do wyszukania obsza-
rach tematycznych, umożliwiających użytkownikowi łatwy 
do nich dostęp, usługi w zakresie projektowania, rozbudo-
wywania i uaktualniania sprzętu komputerowego i opro-

gramowania komputerowego, usługi graficzne i interneto-
we, administrowanie stronami komputerowymi i portalami 
internetowymi.

(210) 490306 (220) 2018 09 10
(731) TEFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Strzelce Opolskie

(540) TEFA

(531) 26.03.23, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczne systemy pojenia i karmienia zwie-
rząt, elektryczne urządzenia wyposażenia ferm i hodowli 
zwierząt, 9 elektroniczne systemy i urządzenia wyposażenia 
ferm i hodowli zwierząt, ogrodzenia zelektryfikowane, 21 ko-
ryta dla zwierząt, karmidła i poidła dla zwierząt.

(210) 490312 (220) 2018 09 10
(731) BALLAS-EWICZ MAGDALENA F.H.U., Gliwice
(540) PIZZARIUM

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 pizza świeża.

(210) 490323 (220) 2018 09 10
(731) GINTER KAZIMIERZ ZAKŁAD PRODUKCJI 

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ZAKŁAD PRACY 
CHRONIONEJ, Chojnice

(540) GINTER

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe: beton 
towarowy, betonowe wyroby budowlane: kostka brukowa, 
krawężniki, obrzeża, gazony, palisady, rury, korytka, płyty dro-
gowe, studnie, stropy, elementy murowe: pustaki, nadproża, 
bloczki, 35 sprzedaż i oferowanie do sprzedaży w sklepach, 
hurtowniach i za pośrednictwem Internetu materiałów bu-
dowlanych niemetalowych: beton towarowy, betonowe 
wyroby budowlane, gipsowe wyroby budowlane, masa 
betonowa, zaprawa murarska, suchy beton, wyroby azbe-
stowo-cementowe, wiórowo-cementowe, bloczki funda-
mentowe, pustaki betonowe i keramzytowe, płyty stropowe 
kanałowe, stropy, kręgi studzienne, pokrywy studzienne, 
rury betonowe, kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, płytki 
chodnikowe, płyty drogowe, płyty ażurowe, trylinka pełna 
z otworami, elementy prefabrykowanych ogrodzeń, ele-
menty małej architektury: palisady niemetalowe w postaci 
słupków drewnianych oraz budowlane konstrukcje nieme-
talowe w postaci betonowych donic, elementy betonowe 
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i żelbetonowe do dróg i nawierzchni pieszych i rowerowych, 
beton komórkowy, gazobeton, cegły: wapienno-piaskowe, 
ceramiczne, klinkierowe, pustaki i elementy wentylacyjne, 
cement, wapno, kruszywa, żwir, piasek, gips, kreda, łupki, 
kaolin, kamienie, pokrycia dachowe z blachodachówki, cera-
miczne, bitumiczne, blachy trapezowe, materiały do ociepla-
nia budynków: styropian, wełna mineralna, siatka, klej tynk, 
papa, lepik, dysperbit, pianka, uszczelniacze, folie budowla-
ne, systemy suchej zabudowy wnętrz na bazie płyt gipso-
wo-kartonowych, elementy drewniane więźby dachowej, 
stolarka okienna i drzwiowa, rynny, rury, systemy odwodnień 
budynków, materiały elewacyjne, płyty i panele ścienne, 
płyty i panele podłogowe, materiały do renowacji pokrycia 
papowego, 37 usługi budowlane wszelkiego rodzaju: budo-
wanie obiektów, posadzki przemysłowe, prace remontowe, 
prace konserwacyjne, 39 usługi transportowe: transport 
drogowy materiałów budowlanych, transport odpadów bu-
dowlanych, wynajem samochodów ciężarowych, wynajem 
środków transportu lądowego, 40 usługi w zakresie recyklin-
gu odpadów budowlanych, zwłaszcza betonowych, produk-
cja materiałów budowlanych niemetalowych.

(210) 490484 (220) 2018 09 12
(731) APITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brodnica
(540) GREEN CROSS

(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 44 usługi farmaceutyczne: wydawanie środ-
ków farmaceutycznych, usługi farmaceutyczne w zakresie 
sporządzania leków recepturowych, usługi doradcze i infor-
macyjne związane z produktami farmaceutycznymi, usługi 
doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem 
Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, usługi 
doradcze świadczone przez apteki.

(210) 490487 (220) 2018 09 12
(731) BIEŁOUS JERZY FIRMA HANDLOWA AFK, Gorlice
(540) AFK

(531) 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki do włosów, preparaty kosmetyczne 
do włosów i skóry głowy, profesjonalne kosmetyki do wło-
sów, preparaty do pielęgnacji włosów, 35 sprzedaż hurto-
wa i detaliczna profesjonalnych produktów kosmetycznych 
i fryzjerskich, kosmetyków fryzjerskich, kosmetyków, akceso-
riów kosmetycznych i fryzjerskich, preparatów do pielęgnacji 
włosów, preparatów do mycia włosów, usługi sprzedaży hur-

towej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu 
elektrycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku z me-
blami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, 
41 nauka fryzjerstwa, seminaria edukacyjne w zakresie tech-
nik fryzjerskich, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi 
edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, organizowanie 
pokazów w celach edukacyjnych, seminaria edukacyjne do-
tyczące terapii kosmetycznej, usługi edukacyjne dotyczące 
terapii kosmetycznej, szkolenia w zakresie umiejętności biz-
nesowych, usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą.

(210) 490488 (220) 2018 09 12
(731) ŻÓŁTOWSKI MICHAŁ, Gdańsk
(540) MOZO
(510), (511) 36 organizowanie najmu nieruchomości na wy-
najem, organizowanie umów dzierżawy i najmu nierucho-
mości, wynajem nieruchomości, wynajem domów, wyna-
jem mieszkań, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem sal wystawo-
wych, organizowanie wynajmu mieszkań, usługi wynajmu 
mieszkań, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 
wynajem mieszkań, wynajem budynków, wynajem domów 
do wynajęcia, wynajem powierzchni biurowej, wynajem 
biur do coworkingu, dzierżawa lub wynajem budynków, 
wynajem pomieszczeń handlowych, timesharing nieru-
chomości, administrowanie nieruchomościami, zarządza-
nie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, organizacja najmu nierucho-
mości handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami, 
zarządzanie powiernicze nieruchomościami, dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, organizowanie 
dzierżawy nieruchomości, organizowanie ograniczonej 
własności nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym 
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, udzielanie 
informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi po-
wiernicze w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania 
majątkiem i nieruchomościami, usługi w zakresie nierucho-
mości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek 
nieruchomy, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nie-
ruchomości, planowanie dotyczące powiernictwa w zakre-
sie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami 
w systemie timesharingu, usługi zarządzania majątkiem 
nieruchomym związane z ogrodnictwem, usługi zarzą-
dzania majątkiem nieruchomym związane z rolnictwem, 
usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z budyn-
kami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywko-
wymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lo-
kalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nie-
ruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszka-
niowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
kompleksów budynków, udzielanie informacji dotyczących 
kwestii nieruchomości za pośrednictwem internetu, udzie-
lanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku 
i ziemi, usługi wykazów nieruchomości związanych z wy-
najmem domów i mieszkań, usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z lokalami do handlu detalicznego, 
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37 remont nieruchomości, usługi odnawiania mieszkań, 
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, na-
prawa i konserwacja budynków mieszkalnych, nadzór nad 
remontami budynków, usługi w zakresie remontów bu-
dynków, usługi doradcze w zakresie remontów budynków, 
odnawianie wnętrz budynków, specjalistyczne odnawia-
nie budynków, odnawianie i renowacja budynków, usługi 
budowlane.

(210) 490513 (220) 2018 09 13
(731) TIZ-IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) THOR 3D

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji i repro-
dukcji dźwięku lub obrazu, czytniki tekstów, skanery.

(210) 490514 (220) 2018 09 13
(731) TIZ-IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PICASO 3D

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.07.25
(510), (511) 9 drukarki komputerowe, obwody drukowane, 
faksy, terminale łącznościowe, automatyczne urządzenia do-
mowe, interfejsy, modemy, systemy ustalania położenia.

(210) 490537 (220) 2018 09 13
(731) PAŁAC W WĄSOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąsowo
(540) SPICHLERZ WĄSOWO
(510), (511) 41 organizacja imprez rozrywkowych, organizo-
wanie imprez rekreacyjnych, organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, organizacja imprez szkoleniowych, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych i rekre-
acyjnych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi 
kateringowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety 
i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, usługi hotelo-
we, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach.
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towarów
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WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 484986, 485984, 487388, 488288, 489056, 490139, 490261

2 484986, 485984, 487177

3 484090, 485794, 485797, 485984, 487177, 487589, 487826, 487827, 487988, 488872, 489101, 489284, 489417, 
489428, 489554, 489618, 490093, 490096, 490108, 490152, 490487

4 484986, 489600, 489601, 490139, 490270

5 479636, 479637, 479638, 482778, 485610, 485794, 485797, 486349, 486369, 487177, 487388, 487650, 487653, 
487826, 487988, 487994, 487996, 488044, 488289, 488872, 489101, 489284, 489417, 489428, 489554, 489627, 
489806, 489962, 490093, 490108, 490146, 490147, 490245, 490247

6 484090, 485984, 487226, 489341, 489535, 489585, 490115, 490116

7 484986, 485762, 489480, 490306

8 472373, 484090, 484986, 485763, 490152

9 465447, 467176, 484090, 484931, 484986, 487742, 487743, 487828, 488181, 488217, 488566, 488568, 488645, 
488647, 488883, 489060, 489391, 489952, 490107, 490231, 490246, 490306, 490513, 490514

10 489619, 489620, 490121, 490247

11 472373, 483715, 484090, 484986, 485984, 489156, 489157, 489158, 489159, 489161, 489162, 490152

12 481446, 483450, 485377, 485762, 489171, 490120

14 483278

16 465447, 484090, 484624, 484664, 484931, 487756, 488181, 488883, 489428, 490095, 490107, 490143

17 484986, 485984, 487226

18 483278, 485269

19 485954, 485984, 487226, 489341, 489585, 490115, 490116, 490323

20 485984, 489341

21 472373, 485984, 487988, 489101, 490152, 490306

22 484090

24 485984

25 465447, 480700, 482796, 483278, 484664, 487769, 487794, 489037, 489431, 490137

27 485984

28 469964, 484664, 486008, 488883, 489518, 489615

29 464278, 464793, 476190, 479636, 479637, 479638, 483301, 485789, 485793, 487000, 487177, 487829, 488382, 
488383, 488384, 488686, 488920, 489155, 489160, 489241, 489245, 489247, 489248, 489376, 489383, 489524, 
489560, 489627, 489629, 489630, 489806

30 464793, 469964, 479636, 479637, 479638, 480519, 483301, 485789, 485793, 486349, 487177, 487223, 487650, 
487653, 487888, 488143, 488382, 488383, 488384, 488450, 488686, 489041, 489042, 489043, 489044, 489096, 
489155, 489160, 489173, 489241, 489245, 489247, 489248, 489289, 489290, 489291, 489295, 489296, 489297, 
489299, 489383, 489524, 489627, 489629, 489630, 490312

31 488143, 489155, 489160, 489537, 489806

32 469964, 476190, 485789, 485793, 485984, 486349, 487177, 487811, 487888, 488143, 488172, 488174, 488689, 
488872, 489118, 489241, 489245, 489247, 489248, 489560, 489590, 490099, 490146, 490293, 490294

33 469964, 486197, 487177, 488507, 490293, 490294

35 464793, 465447, 469964, 476190, 481446, 483301, 484661, 484664, 485984, 486012, 486369, 487226, 487650, 
487653, 487742, 487743, 487935, 488181, 488566, 488568, 488633, 488679, 488686, 488724, 488872, 488883, 
489056, 489060, 489171, 489291, 489391, 489524, 489535, 489618, 489619, 489620, 489629, 489630, 489637, 
489642, 489876, 489878, 489879, 490044, 490096, 490108, 490115, 490116, 490135, 490139, 490141, 490149, 
490152, 490191, 490239, 490243, 490246, 490302, 490323, 490487
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36 467176, 485984, 487742, 487743, 487868, 488720, 489171, 489419, 489422, 489423, 489535, 489832, 490044, 
490105, 490149, 490194, 490195, 490243, 490302, 490488

37 463577, 481446, 483715, 484661, 485397, 487226, 489171, 490040, 490115, 490116, 490118, 490243, 490298, 
490323, 490488

38 467176, 486012, 487828, 488217, 488645, 489060, 489629, 489630, 490246

39 487650, 487653, 487828, 488602, 488720, 488872, 489171, 489519, 489585, 490158, 490298, 490323

40 485397, 489336, 490139, 490323

41 464278, 465447, 469964, 481446, 483450, 484624, 484664, 484931, 485550, 485563, 486012, 486407, 487935, 
488032, 488181, 488602, 488633, 488679, 488686, 488724, 488872, 488883, 489060, 489171, 489216, 489245, 
489247, 489248, 489619, 489620, 489629, 489630, 489833, 490095, 490105, 490107, 490135, 490141, 490143, 
490149, 490246, 490298, 490487, 490537

42 465447, 469964, 483715, 487226, 487742, 487743, 487828, 489060, 489171, 489431, 489526, 489585, 489619, 
489620, 490118, 490135, 490139, 490226, 490243, 490302

43 463577, 464278, 469964, 476190, 483301, 483450, 485789, 485793, 487223, 487888, 488172, 488174, 488686, 
488872, 488920, 489288, 489517, 489535, 489832, 489938, 489971, 490240, 490537

44 488172, 488174, 488320, 488720, 488872, 489171, 489379, 489535, 489619, 489620, 490259, 490484

45 487742, 487743, 487935, 489335, 489391, 490105, 490246



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

4SAVE LPG/CNG Autogas Systems 489480

ADAXIB 488289

AFK 490487

ALKOSTACJA 489391

alkostrefa 489876

ALPI 488382

AMBRO LOGISTICS 489519

ATK 484986

BASIA BASIA 488383

BE POWER ENERGY DRINK CLASSIC 486349

Be YOURSeLF freedom lets business grow 489422

Beskid Zdrój 489118

BeYS 489423

BLACKSTONE 485377

BMB sp z o.o. 487650

BMB sp z o.o. 487653

Bonjour MADAME 489379

BRAVEIY 485610

BUILDING4YOU 490118

BURSZTYNOWA KOMNATA 469964

CAMELEO BEAUTY & SPA 488320

Caprio 489241

cardina 487868

CEL AUTORSKIE SZKOLENIA MEDYCZNE  
CENTRUM EDUKACJI LEKARZY 489833

CELBIC 489962

Chemstil 489056

CHRONADA 490245

Chruscinska 489431

COCOSA 488689

COOL WAVE SELTZER 488507

CRAZY BALL 486008

Croplant 490261

Cytrynowe Królowe 487000

CZUCZU 488883

Dermatoxin 485794

Dermatoxin 485797

DEVIFORTE 488044

Dicosen 490147

DOBRY pracodawca 490135

DOLOREX 482778

Domi MARKET BUDOWLANY 485984

DPHONE 488566

DuoEko 489156

DuoKo 489157

EDGERIN 489417

EkoDuo 489158

EkoSlim 489159

Ekovert 489162

EKSPLOZJA ZAPACHU 489554

ELITE STRENGHT SERIES 489518

ELMO GRUPA 489615

emma MARKET 464793

ENDORESTOTRICKS  
KONGRES STOMATOLOGICZNY 485550

ENTRE 490116

EPI 489637

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics  
and Economic Policy 490095

EXPASSET 490149

ExtraCell 489627

Fantastick 487388

femina classic fresh 489284

FENIKS 489600

FENIKS 489601

Festiwal Ambasad 488724

FLEXOCHEM 488288

FORTUNA 488633

freedom lets business grow 489419

Freezeme 489060

FRESZAKI 489537

Fu3ak sailing team 486407

GASTRO STONE VC 693 487827

GCON 489535

GG ENTRE 490115

GINTER 490323

GIRDER 490040

GŁODNI WOLNOŚCI  
SMAKUJ ŻYCIE TAK JAK LUBISZ 479638

GŁODNI WOLNOŚCI 479636

GŁODNI WOLNOŚCI 479637

GREEN CROSS 490484

GREENWOOD 490243

Grupa Detektywistyczna Trójmiasto 489335

GRUSZKA NOVA 489938

HiRRO COCKTAILS 490293

HiRRO COCKTAILS 490294

HP Control 487994

HRUSZOWIEC KANCELARIA PODATKOWA 490105

Hucułka Tennis Masters 488032
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if 490108

inpetro 490139

Intai 490096

Isabellenails 490152

JESTEM MAX,  
GŁOS SZTUCZNEJ INTELIGENCJI 488645

Jesteśmy jedną drużyną 484664

JędrzejŚniadecki 488647

KARTOFLISKO 488920

KASZTANKI 489289

KINGWAY 485762

KMN 484090

KONA 81 490231

KUBUŚ K 489245

KUCHNIE jak marzenie Damian Buszka 490239

Kurczak sielski Z CHOWU  
BEZ ANTYBIOTYKÓW 487829

KWAŚNE JABŁKO 490240

Laskolada 488384

LIFT 4 SKIN BY OCEANIC BLENDER PRECISION 489101

LIV 485269

LORETS PEOPLE & INTERIORS 490141

M! M!CHAŁKI Z WAWELU KOKOSOWE  
Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze 489295

Malaga śmietankowa z rodzynkami  
Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze 489296

MARA 489590

MARENMED M 488720

MARYSIEŃKA 489096

MasterSki 483450

MAXI TAXI 490158

MEDCO 489642

MELLEM 489526

metal CYNKOWANIEOGNIOWE.EU 489336

MICHAŁKI KLASYCZNE 489299

MICHAŁKI Z WAWELU 489297

MIĘDZYNARODOWY HARCERSKI FESTIWAL 
KULTURY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 488679

mocostrefa 489879

MOUS 483278

MOVE ON zacznij od podłogi 485954

MOZO 490488

msexpert.pl 484661

MultiDrug Control 487996

Muuucia 489041

Muuucia 489042

Muuucia 489043

Muuucia 489044

NATURA COLD PRESS 476190

NIEZBĘDNIK Panny Młodej 490107

NOVUM 489832

OIL control + 472373

OPLEX 490191

OPR 490259

ORTO KLINIK 489620

Otwarta Kuchnia 464278

Paulinka 489971

PHARMACY LABORATORIES 490093

PICASO 3D 490514

Pig S1 489806

piwostrefa 489878

PIZZARIUM 490312

PIZZERIA GRANDE 489517

PlanePoland 489171

PLAY YOUR WAY 488217

play! 489247

PODHALE ANIMALE 489341

Polmak MAKARONIARNIA TAK, JAK LUBIĘ 488450

polówka 489216

Porcja Dobra 489524

PORT CAFÉ 489288

POWSTAŃCZE SZLACHETNY  
SMAK WIELKOPOLSKI 487811

PRAWDZIWE RZEMIEŚLNICZE 
LODY SUPERPREMIUM 487888

PREMIUM P QUALITY PROHIBICJA  
PURE VODKA MADE IN POLAND  
CZYSTA ZBOŻOWA WÓDKA 1920 Polski 
spirytus zbożowy w 100 % z surowca  
pochodzącego z gorzelni rolniczej 486197

PROFIT24.pl 487756

RACER 490120

REAS 490302

REFUEL 490146

RISANA MULTIGRANO EXPRESS LUNCH 489155

RISANA o ryżu i kaszy wiemy wszystko 489160

RODZINA ZDROWIA smile+ 487988

ROYAL APPALOOSA JEANS 480700

rzepik 489952

S SYZAN METAL 489585

SALA WOLNEJ ZABAWY 485563

salvetv 487935

saticar 487828

SB StreetBase 490137

Sielskie Smaki 489376

SIS&BRO 487769

SIS&BRO 487794

SkyDive Warszawa 490298

sleep and go 463577

SlimEko 489161

smartGAZ 490270

Sofia 489618

sofra 488172

SOFRA 488174
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SoftMax 489428

SONKO Slim wafle ryżowe wieloziarniste  
ze słonecznikiem cienkie i delikatne 489383

Soul-Farm 486369

SPICHLERZ WĄSOWO 490537

SPORTOKLINIK 489619

Squaderm 487826

Start do nart 486012

STAWON 490247

Supreme 482796

Świat Premium Banku Pekao S.A. 487743

Świat Premium 487742

Świeżaki ...i smaczne 489560

Tao Tao harmonia smaków Makaron Ryżowy  
Spaghetti Rice Spaghetti BEZGLUTENOWY 480519

TASAKY 485789

TASAKY 485793

TATARSKA JURTA 488686

TC TECHNIC-CONTROL 490226

TECHNOLOGIA WIRO PATENT HABA 483715

TEFA 490306

TEMPO 489037

THOR 3D 490513

Tiki Taki 489290

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy 
 Varsavianistyczna Szkoła 484624

TRAD. 1840 BROWAR LUBICZ PIWO Krakowski  
Lager CRACOW LAGER BEER KRAKAUER  
LAGERBIER / ZNANE Z DOBROCI, LEKKIE PIWO  
DOLNEJ FERMENTACJI EKS. 10,5° Plato 490099

Trampolina 490143

TS FROST TRUCK SERWIS 481446

Twoje mocne strony 488181

unit MOTORCYCLES PRODUCTS 485763

UZDROWISKA POLSKIE Grupa BPS 488872

V 485397

VERITAS NIERUCHOMOŚCI 490194

VERITAS NIERUCHOMOŚCI 490195

VERTIGO 490121

viCards.pl 490044

VIMAX 487177

Waterrr 489248

Wawel 489291

WOKÓŁ SZKOŁY 484931

Wołosatki WOŁOSATKI 488602

WUST 465447

Wypieki z sercem 489629

Wypieki z sercem 489630

WYTWÓRNIA ŚWIEŻYCH LODÓW 487223

YUZMII 487589

Z POLSKICH BURAKÓW W  
zgodzie ze środowiskiem 488143

ZALU 487226

ZAPIEXY 483301

zaplo.pl 467176

zmarnowanyurlop.pl 490246



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.

533230 CLIMATEX (2018 06 19) 24
804495 ETAC (2018 09 06) 11
1242837 arvensis (2018 09 14)

CFE: 01.03.01, 05.03.11, 06.19.01, 27.05.01 35
1330131 E7 (2018 08 09)

CFE: 27.05.02, 27.07.02 17, 21, 22, 23, 24
1397547 Auchanbio (2018 08 21)

CFE: 03.07.13, 05.03.11, 
26.04.02, 27.05.08, 29.01.13

3, 9, 11, 16, 29, 30, 
31, 32, 33, 35, 41

1407671 It’s my knife (2018 08 31) 8, 16
1425697 2018 06 22, 2018 01 02)

CFE: 26.13.25 12
1425750 2018 08 28)

CFE: 28.03.00 17
1425765 PRODISPLAY PRODISPLAY (2018 05 04)

CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13 9
1425776 2018 05 08)

CFE: 18.03.23, 26.11.02, 28.05.00, 29.01.13 29
1425777 CarFlexi (2018 08 02) 39
1425788 VERFORA (2018 06 07, 2018 01 11)

CFE: 24.17.20, 26.01, 27.05.01 3, 5, 41, 42, 44
1425837 2018 08 28)

CFE: 28.03.00 35
1425860 Soffione ChefAssist  

(2018 06 12, 2018 05 17)
16

1425875 Soffione Grande  
(2018 06 12, 2018 05 17)

16

1425886 SNTON (2018 04 30)
CFE: 26.01.02, 26.11.03, 27.05.01, 28.03.00 9

1425953 HPU-Badania (2018 07 18, 2018 06 19) 5
1425963 YoungVision (2018 08 09) 9
1425973 HWAWAY (2018 08 08)

CFE: 27.05.01 12
1425976 BELWAX (2018 02 27)

CFE: 26.05.04, 27.05.01 1, 2, 4
1425984 ACADEMY S (2018 05 31, 2018 01 30)

CFE: 27.05.01 3, 5, 8, 10, 25, 35, 41, 44
1425995 2018 06 26)

CFE: 28.03.00 7
1426006 Blanchet (2018 07 21, 2018 05 12)

CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12 32, 33
1426012 DYGWJT (2018 07 02)

CFE: 26.13.25, 27.05.01 37
1426014 MICRONEEDLING (2018 05 31, 2018 01 11)

CFE: 02.09.04, 24.17.25, 27.03.02, 
27.05.10, 28.07.00

3, 5, 8, 10, 
35, 41, 44

1426023 Xspring (2018 08 13, 2018 02 21) 20
1426046 Aberromic Digital Refraction 

(2018 08 22, 2018 05 04)
9, 10, 44

1426050 EVOLUTION WITHOUT LIMITS 
(2018 06 08)

41

1426058 SKIN STORIES (2018 08 16) 5
1426061 PRO CRAFT (2018 04 24)

CFE: 26.04.02, 27.05.24, 29.01.12 35
1426106 EL SILENCI (2018 05 24, 2018 05 17) 29, 30
1426118 K (2017 12 27)

CFE: 27.05.08 25
1426169 AQUARIO (2018 05 29, 2018 05 24) 7, 11
1426189 LEADX CAPITAL PARTNERS 

(2018 08 31, 2018 03 20)
36

1426191 LUMERA Laser (2018 08 29, 2018 07 31) 9
1426233 Consort NT (2018 03 26, 2017 09 28)

CFE: 26.13, 27.05.10, 29.01.15 9, 35, 37, 38, 
41, 42

1426234 Halex (2018 06 15) 6, 7, 40, 42
1426250 LO & MIRETTE (2017 12 14, 2017 06 19)

CFE: 04.05.05, 24.17.25, 26.04.02, 
27.05.01, 29.01.13

3, 5, 8, 9, 
10, 21

1426382 BESTSUIT (2017 11 17, 2017 10 09)
CFE: 27.05.01 9

1426412 IN (2018 05 29)
CFE: 26.04.05, 27.05.12, 29.01.12 9, 35, 42

1426418 CoreNRG (2018 07 30)
CFE: 26.01.03, 27.05.10, 29.01.12 5

1426458 2018 08 03, 2018 03 06)
CFE: 26.11.03 9, 16, 35, 38, 39, 42

1426464 Alpeferin (2018 07 23, 2018 07 09)
CFE: 01.03.01, 27.05.01 5

1426496 Mefito (2017 11 08)
CFE: 27.05.10 10, 34

1426526 KanDao (2018 01 25) 9, 38, 41
1426611 DYGWJT (2018 07 02)

CFE: 26.13.25, 27.05.01 35
1426612 2018 07 04, 2018 02 21)

CFE: 03.01.16 18, 20, 21, 28, 31
1426616 DYGWJT (2018 07 02)

CFE: 26.13.25, 27.05.01 39
1426617 DYGWJT (2018 07 02)

CFE: 26.13.25, 27.05.01 39
1426666 Activ Pet (2018 07 04, 2018 02 21)

CFE: 03.01.16, 27.05.24 18, 20, 21, 28, 31
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1426704 CODE 11.59 by AUDEMARS PIGUET  
(2018 07 18, 2018 05 17)
CFE: 27.05.09, 27.07.01 14

1426712 THOMMEN AIRCRAFT EQUIPMENT  
(2018 06 15, 2018 01 11)
CFE: 26.11.03, 27.01.12, 27.05.01 9, 11, 14

1426745 FORTNITE (2018 07 26, 2018 04 02)
CFE: 26.04.18, 27.05.24 9, 41

1426785 FORTNITE BATTLE ROYALE  
(2018 07 26, 2018 04 02)
CFE: 14.09.05, 17.02.13, 23.03.01, 
25.01.06, 27.05.10

9, 41

1426796 dohi (2017 11 16, 2017 05 18)
CFE: 02.05.23, 27.05.01, 29.01.12 16, 28, 41

1426808 SOULZ (2018 06 28, 2018 06 14) 25, 35
1426827 LYOSENSE (2018 08 09, 2018 03 16) 9, 11
1426875 I AM STUDIO (2018 07 02)

CFE: 27.05.01 14, 18, 25, 35
1427010 BIG BEAN Coffee Masters (2018 05 16)

CFE: 05.07.27, 26.04.05, 26.11.01, 
27.05.09, 29.01.12

7, 11, 21, 30



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1  1425976 

2  1425976 

3  1397547, 1425788, 1425984, 1426014, 1426250 

4  1425976 

5  1425788, 1425953, 1425984, 1426014, 1426058, 1426250, 1426418,
 1426464 

6  1426234 

7  1425995, 1426169, 1426234, 1427010 

8  1407671, 1425984, 1426014, 1426250 

9  1397547, 1425765, 1425886, 1425963, 1426046, 1426191, 1426233,
 1426250, 1426382, 1426412, 1426458, 1426526, 1426712, 1426745,
 1426785, 1426827 

10  1425984, 1426014, 1426046, 1426250, 1426496 

11  804495, 1397547, 1426169, 1426712, 1426827, 1427010 

12  1425697, 1425973 

14  1426704, 1426712, 1426875 

16  1397547, 1407671, 1425860, 1425875, 1426458, 1426796 

17  1330131, 1425750 

18  1426612, 1426666, 1426875 

20  1426023, 1426612, 1426666 

21  1330131, 1426250, 1426612, 1426666, 1427010 

22  1330131 

23  1330131 

24  533230, 1330131 

25  1425984, 1426118, 1426808, 1426875 

28  1426612, 1426666, 1426796 

29  1397547, 1425776, 1426106 

30  1397547, 1426106, 1427010 

31  1397547, 1426612, 1426666 

32  1397547, 1426006 

33  1397547, 1426006 

34  1426496 

35  1242837, 1397547, 1425837, 1425984, 1426014, 1426061, 1426233,
 1426412, 1426458, 1426611, 1426808, 1426875 

36  1426189 

37  1426012, 1426233 

38  1426233, 1426458, 1426526 

39  1425777, 1426458, 1426616, 1426617 

40  1426234 
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1 2

41  1397547, 1425788, 1425984, 1426014, 1426050, 1426233, 1426526,
 1426745, 1426785, 1426796 

42  1425788, 1426233, 1426234, 1426412, 1426458 

44  1425788, 1425984, 1426014, 1426046



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.

486530 GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 09 05 9, 14, 20, 35

486201 SMYK SPÓŁKA AKCYJNA
2018 10 01 35

486199 SMYK SPÓŁKA AKCYJNA
2018 10 01 35

484348 MONSTER ENERGY COMPANY
2018 10 02 9

485399 Emil Lux GmbH & Co. KG
2018 10 02 3

486105 Kulpa Małgorzata
2018 10 05 35



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1406526 NUNHEMS B.V.
2018 10 01 31
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