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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 29 października 2018 r. Nr ZT44

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) 471659 (220) 2017 05 15
(731) ROWIŃSKA KAMILA, Gliwice
(540) Kobieta Niezależna
(510), (511) 16 pudła i pudełka ozdobne, arkusze papiero-
we, kartki okazjonalne i okolicznościowe, nalepki i naklejki, 
etykiety adresowe samoprzylepne, prospekty reklamowe, 
teczki, skoroszyty, wydruki graficzne, zeszyty, 35 reklama, 
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowa-
nie działalności gospodarczej, prace biurowe, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania 
biznesowe, doradztwo w zakresie: organizacji działalności 
gospodarczej, zarządzania biznesem, zarządzania persone-
lem, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, projektowanie 
materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama, usługi doradcze w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, w zakresie: działalności gospodarczej, 
w zakresie efektywności biznesowej, marketingowe, usługi 
public relations, telewizyjne usługi reklamowe, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, do-
radztwo zawodowe, dostarczanie programów telewizyjnych 
nie do pobrania przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, fotoreportaże, informacja o edukacji, montaż 
taśm wideo, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, kursy korespondencyjne, organizowanie i pro-
wadzenie: kolokwiów, koncertów, konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, warsztatów (szkolenie), widowisk 
(impresariat), produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, produkcja widowisk, publikowanie książek, publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie 
tekstów (innych niż reklamowe), sprawdziany edukacyjne, 
tłumaczenia, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 
usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkoleniowe, 
usługi trenerskie.

(210) 473101 (220) 2014 04 16
(731) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG, Kiel, DE
(540) CENSORED
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji ciała i urody, my-
dła, produkty perfumeryjne, perfumy, woda perfumowa-
na, woda toaletowa, dezodoranty, olejki eteryczne, płyny 
do włosów, szampony i produkty do pielęgnacji włosów, ko-
smetyki, kremy do skóry, balsamy do celów kosmetycznych, 
preparaty do golenia i produkty do pielęgnacji po goleniu, 
środki do czyszczenia zębów, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, pomadki do ust, waciki do celów kosmetycznych, lakie-
ry do paznokci, kosmetyki do makijażu.

(210) 475643 (220) 2017 08 23
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Delecta PROSTO Z SERCA KISIEL  

MARCHEW-JABŁKO OWOCOWY KUBEK KIDS  
z Serca NATURY 100% NATURALNE SKŁADNIKI 
NATURALNE ŹRÓDŁO WIT. C

(531) 05.09.01, 05.07.13, 02.09.01, 08.07.01, 26.01.03, 26.01.18, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 żelatyna, galaretki owocowe, desery owo-
cowe, 30 budynie deserowe w proszku, budynie deserowe, 
desery z muesli, gotowe desery na bazie czekolady, krem 
budyniowy w proszku, potrawy na bazie mąki, puddingi 
w proszku.

(210) 475831 (220) 2017 08 25
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON Kaczka
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone wa-
rzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty 
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy 
miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów 
spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, 
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spo-
żywczych, zup błyskawicznych, usługi organizowania pro-
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gramów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamo-
wych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.

(210) 475834 (220) 2017 08 25
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON Krabowa
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone wa-
rzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty 
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy 
miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów 
spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, 
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spo-
żywczych, zup błyskawicznych, usługi organizowania pro-
gramów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamo-
wych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.

(210) 479314 (220) 2017 11 22
(731) MALINOWSKI MARIUSZ, Lublin; STASIOWSKA AGATA, 

Warszawa; TOKARSKI TOMASZ, Warszawa
(540) WIELKI SHOE
(510), (511) 1 kleje do skór, kleje do obuwia, spraye chemiczne 
do rozciągania obuwia, apretury do regeneracji skóry butów 
[inne niż pasty do butów], apretury w postaci płynnej do impre-
gnacji wodoodpornej butów skórzanych, kleje do impregnacji 
wodoodpornej, impregnaty przeciw plamom, chemikalia do im-
pregnowania tekstyliów, substancje chemiczne do impregnacji 
tkanin, mieszanki chemiczne do impregnacji wodoodpornej, 
mastyks do skór, zmiękczacze do skóry, pasty do wyprawiania 
skór, środki garbujące [do skór], preparaty do wyprawiania skór, 
oleje do wyprawiania skór, zmiękczanie skór (preparaty do bu-
tów), środki do renowacji skóry, chemikalia do impregnacji skóry, 
produkty chemiczne do garbowania skór, produkty chemiczne 
do nabłyszczania skór, środki chemiczne do wyprawiania skór, 
oleje do przemysłowego garbowania skór, sole przemysłowe 
do konserwacji skór, oleje garbarskie do skór zwierzęcych, mie-
szanki stosowane do garbowania skóry, środki do impregnacji 
wodoodpornej skóry, substancje chemiczne do impregnacji 
skóry, środki chemiczne do impregnacji skóry, preparaty che-
miczne do nabłyszczania skóry, preparaty chemiczne do ob-
róbki skóry, 2 barwniki do obuwia, barwniki do powłok po-
wierzchniowych, barwniki do skór, barwniki do stosowania 
na tworzywach sztucznych, barwniki do stosowania na obu-
wiu, barwniki do tekstyliów, bejce do skóry, czernidła [barwniki 
lub farby], farby do tkanin, farby o właściwościach naprawczych, 
farby przeciw zanieczyszczeniom, farby w sprayu, farby wodne, 
farby wodoodporne, farby akrylowe, farby olejne, farby dekora-
cyjne, farby na bazie żywic syntetycznych, lakiery i pokosty, la-
kiery w sprayu, lakiery do malowania, lakiery w postaci farb, ma-
styks [żywica naturalna], materiały wypełniające w postaci farby, 
materiały [farby] do zabezpieczenia przed wilgocią, mieszanki 
do impregnacji wodoodpornej w postaci farb, pasty do użytku 
w barwieniu, pigmenty do farb, płynne barwniki, powłoki akry-
lowe [farby], powłoki chroniące powierzchnie [farby], powłoki 
w sprayu [farby], powłoki w sprayu [lakiery], preparaty barwiące, 
preparaty barwiące w tubkach, preparaty do farbowania, prepa-
raty koloryzujące, substancje barwiące, tusz do apretur do skór, 

tusze do barwienia tekstyliów, tusze do skór, żywice naturalne, 
żywice naturalne barwione na stałe, 3 aerozole czyszczące, ae-
rozole do odświeżania i oczyszczania skóry, aplikatory pasty 
do butów zawierające pastę, artykuły do wybielania, balsamy, 
inne niż do celów medycznych, chemiczne środki do ożywiania 
kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączone 
preparatami czyszczącymi, czarne pasty do obuwia [preparaty 
do polerowania obuwia], czyszczące rozpuszczalniki o właści-
wościach emulgujących, detergenty piorące do użytku w go-
spodarstwie domowym, detergenty piorące do użytku profe-
sjonalnego, detergenty w piance, elastyczne materiały ścierne, 
gąbki ścierne do szlifowania, gotowy wosk do polerowania, 
krem do butów, mieszanki detergentów do czyszczenia butów, 
mieszanki polerujące, mydła do czyszczenia przedmiotów wy-
konanych ze skóry, mydła do ożywiania koloru tkanin, nasączo-
ne ściereczki do polerowania, odplamiacz, oleje czyszczące, 
papier do polerowania, papier ścierny, pasty do butów, pasty 
do czyszczenia butów, pasty do skór, pasty ścierne, pianka 
do czyszczenia, pianka oczyszczająca, płyny do czyszczenia, 
płyny do prania, płyny do szorowania, preparaty czyszczące 
do skóry [materiału], preparaty czyszczące w postaci pianek, 
preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, preparaty 
do nadawania połysku, preparaty do odnawiania i polerowania, 
preparaty do prania chemicznego, preparaty do usuwania kle-
jów, preparaty do usuwania tłuszczu, preparaty do usuwania 
wosku, preparaty do wybielania skóry, produkty do usuwania 
plam, proszki do polerowania, proszki do prania, rolki ścierne, 
spraye do obuwia, środki czyszczące do usuwania plam, środki 
czyszczące w sprayu do tekstyliów, środki do czyszczenia obu-
wia [preparaty], środki do polerowania skóry, środki do polero-
wania w aerozolu, środki konserwujące do skóry, środki w aero-
zolu do obuwia, wosk do butów, wosk pralniczy, wosk polerski, 
wywabiacze plam [preparaty], żele oczyszczające, 25 buty bale-
towe, botki, botki dla kobiet, baletki, buciki dla niemowląt (z weł-
ny), balerinki [obuwie], buty dla niemowląt, buty do baletu, buty 
do baseballu, buty do biegania, buty do boksu, buty do gry 
w polo, buty do hokeja, buty do jazdy konnej, buty do jazdy 
na rowerze, buty do jogi, buty do kąpieli, buty do kostki, buty 
do koszykówki, buty do kręgli, buty do nakładania po nartach, 
buty do prowadzenia samochodu, buty do rugby, buty do siat-
kówki, buty do stepowania, buty do tańca, buty do trekkingu, 
buty do wody, buty do wspinaczki, buty lekkoatletyczne, buty 
marynarskie, buty na płaskim obcasie, buty na platformie, buty 
na rzepy, buty na wysokim obcasie, buty płócienne, buty robo-
cze, buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, buty tury-
styczne [do chodzenia na wycieczki], buty wędkarskie, buty 
wodoodporne, buty wsuwane, buty za kostkę, buty zimowe, 
chodaki drewniane, chodaki drewniane w stylu japońskim 
(geta), cholewki do obuwia, czubki do butów, drewniaki i sanda-
ły w stylu japońskim, drewniane korpusy drewniaków w stylu 
japońskim, drewniane podpórki do drewniaków w stylu japoń-
skim, dziane buty dla niemowląt, eleganckie buty wyjściowe, 
espadryle, fleki do obuwia, gumiaki, gumowce, gumowe pode-
szwy do japońskich butów jika-tabi, japonki, japońskie obuwie 
robocze z oddzieloną częścią na duży palec (jikatabi), japońskie 
obuwie ze słomy ryżowej (waraji), jednorazowe pantofle domo-
we, języki do butów, kalosze, kalosze [wkładane na obuwie], 
kapcie skórzane, korki do butów piłkarskich, korki do mocowa-
nia do butów sportowych, mokasyny, napiętki do obuwia, niskie 
drewniaki (hiyori-geta), niskie drewniaki (koma-geta), noski [czę-
ści obuwia], obcasy, obuwie codziennego użytku, obuwie dla 
dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla 
niemowląt, obuwie do celów rekreacji, obuwie gimnastyczne, 
obuwie gumowe, obuwie na plażę, obuwie na polowania, obu-
wie piłkarskie, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie robocze, 
obuwie wojskowe, obuwie wykonane z drewna, ochronne me-
talowe okucia do obuwia, pantofle bez napiętka, pantofle 
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do baletu, pantofle do pedicure, pantofle domowe ze skóry, 
pantofle kąpielowe, pantofle z tworzyw sztucznych, paski 
do butów, paski na palce do drewniaków w stylu japońskim, pa-
ski na palce do sandałów zori w stylu japońskim, paski skórzane, 
podeszwy do naprawy obuwia, podeszwy do obuwia, pode-
szwy do pantofli domowych, podeszwy do sandałów w stylu 
japońskim, podeszwy zewnętrzne, odzież damska, odzież dzie-
cięca, odzież męska, podkolanówki, podwiązki, podwiązki 
do skarpetek, pończochy, rajstopy, rajstopy do tańca i gimnasty-
ki [wyroby pończosznicze], rajstopy sportowe, rajtuzy, rajtuzy 
na szelkach, sandały damskie, sandały do pedicure, sandały-
-drewniaki, sandały kąpielowe, sandały męskie, sandały nie-
mowlęce, sandały w stylu japońskim (zori), sandały z filcu w sty-
lu japońskim, sandały z paskiem na palec w stylu japońskim 
(asaura-zori), skarpetki antypoślizgowe, skarpetki dla niemowląt 
i małych dzieci, skarpetki dla sportowców, skarpetki do gry w te-
nisa, skarpetki i pończochy, skarpetki japońskie (tabi), skarpetki 
męskie, skarpetki noszone jako kapcie, skarpetki przeciwpotne, 
skarpetki sportowe, skarpetki w stylu japońskim (tabi), skarpetki 
wchłaniające pot, skarpetki wełniane, skarpety bez stopy, skar-
pety do kostek, skarpety do spania, skarpety do sportów wod-
nych, skarpety sportowe, usztywniacze do obuwia, walonki 
[buty filcowe], skarpety termoaktywne, skarpety wewnętrzne 
do obuwia [stopki], wierzchy obuwia, wierzchy z plecionego 
rattanu do sandałów w stylu japońskim, wkładki do obuwia 
[do butów i botków], wkładki do obuwia, nie do celów ortope-
dycznych, wkładki pod piętę, wytłaczane podeszwy kauczuko-
we lub z tworzyw sztucznych, zori [japońskie klapki], 37 czysz-
czenie obuwia, czyszczenie i naprawa skór, czyszczenie odzieży, 
konserwacja, czyszczenie, reparacja skór, konserwacja i naprawa 
odzieży, naprawa i konserwacja obuwia, naprawa i konserwacja 
wyrobów włókienniczych, polerowanie butów, pranie artyku-
łów odzieżowych, pranie materiałów tekstylnych, pranie tkanin, 
udzielanie informacji związanych z naprawą obuwia, udzielanie 
informacji związanych z usługami pralniczymi, usługi szewskie, 
usuwanie plam z tkanin, usuwanie plam ze skóry, 40 apreturo-
wanie materiałów [tkanin], apreturowanie tekstyliów, barwienie 
1 farbowanie obuwia, barwienie nietkanych tekstyliów, barwie-
nie odzieży, barwienie skór, barwienie tekstyliów, barwienie tka-
nin, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja materiałów tekstyl-
nych, garbowanie skóry, impregnowanie wodoodporne tkanin, 
obróbka materiałów przy użyciu substancji chemicznych, ob-
róbka skór, obróbka tkanin w postaci impregnacji wodoodpor-
nej, obróbka wyrobów włókienniczych i tkanin, usługi doradcze 
w zakresie barwienia, usługi polerowania, wybielanie tkanin, 
wybielanie tekstyliów, zabezpieczanie tkanin przed wodą.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 480428 (220) 2017 12 21
(731) GRECHUKHIN MYKHAILO, Katowice
(540) LIMPIDARMOR TO SEE IS TO WIN

(531) 27.05.01, 27.05.10, 26.03.03, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia 
optyczne, wzmacniacze i korektory, 42 usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, a mianowicie rozwój, progra-
mowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, 
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii 
informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie 
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, 
analiza i diagnostyka komputerów, badania, rozwój i wdra-
żanie w zakresie komputerów i systemów komputerowych, 
usługi w zakresie zarządzania projektami komputerowymi, 
eksploracja danych, cyfrowe znakowanie wodne, usługi 
komputerowe, usługi technologiczne w zakresie kompu-
terów, usługi w zakresie sieci komputerowych, aktualizacja 
banków pamięci w systemach komputerowych, usługi w za-
kresie migracji danych, aktualizacja stron internetowych dla 
osób trzecich, monitorowanie systemów komputerowych 
za pośrednictwem zdalnego dostępu.

(210) 481045 (220) 2018 01 11
(731) MOSZCZYŃSKI MARCIN, Olsztyn
(540) Septonidex
(510), (511) 5 środki dezynfekujące do użytku medycznego, 
środki antyseptyczne, farmaceutyki.

(210) 482933 (220) 2018 02 28
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ŁOMŻA JASNE BROWAR REGIONALNY ŁOMŻA  

PIWO JASNE WODA SŁÓD CHMIEL

(531) 01.15.15, 03.04.07, 19.07.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
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(210) 482964 (220) 2014 12 12
(731) Lahners LLC, Wilmington, US
(540) SPARK
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, w tym publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci książek, magazynów 
i periodyków w zakresie fikcji i faktu, i rozrywki telewizyjnej, 
książki audio w zakresie fikcji i faktu, i rozrywki telewizyjnej, 
programy filmowe i telewizyjne nagrane na dyskach, ta-
śmach i w formacie elektronicznym, urządzenia do elektro-
nicznej dystrybucji, urządzenia elektryczne do tworzenia 
programów telewizyjnych, przenośne urządzenia elektro-
niczne do otrzymywania, transmisji i odczytywania tekstu, 
obrazów i dźwięku poprzez bezprzewodowy dostęp do In-
ternetu, książki audio, książki elektroniczne, pliki mp3 do po-
brania, nagrania mp3, pliki mp4, nagrania mp4, cyfrowe pliki 
audio, cyfrowe pliki multimedialne oraz podcasty, z muzyką 
i książkami audio, publikacje elektroniczne z obrazami, foto-
grafiami, magazynami, gazetami, periodykami, biuletynami 
informacyjnymi i dziennikami, wszystko związane z rozrywką 
telewizyjną, kamery wideo, odtwarzacze DVD, nagrywarki 
DVD, urządzenia do zdalnego sterowania do nagrywarek 
i odtwarzaczy DVD, urządzenia do zdalnego sterowania 
do nagrywarek i odtwarzaczy wideo, urządzenia zdalnie ste-
rowane do urządzeń do nagrywania, odtwarzacze cyfrowe 
audio, nagrywarki audio, cyfrowe odtwarzacze video, prze-
nośne urządzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania 
muzyki, przenośne urządzenia do nagrywania, transmisji 
i odtwarzania wideo, inne urządzenia do nagrywania, trans-
misji i odtwarzania wideo, monitory do odbiorników telewi-
zyjnych, odbiorniki telewizyjne [telewizorów] i nadajniki tele-
wizyjne, urządzenia do zdalnego sterowania do odbiorników 
telewizyjnych [telewizory], tunery telewizyjne, urządzenia 
do zdalnego sterowania do odbiorników radiowych, sprzęt 
do gier komputerowych, elektronicznych i wideo, aparatura 
i przyrządy elektroniczne szkolne i instruktażowe, nadajniki 
i odbiorniki sygnałów radiowych i telewizyjnych, kontrolery 
gier, maszyny i urządzenia kinematograficzne, dekodery tele-
wizyjne, odbiorniki i nadajniki telewizyjne, sterowniki elek-
troniczne, elektroniczne sterowniki do przekazywania senso-
rycznego sprzężenia zwrotnego, mianowicie dźwięków 
i wibracji, które są wychwytywane przez użytkownika, jed-
nostki zdalnego sterowania reagujące na ruch do interak-
tywnych gier wideo, jednostki zdalnego sterowania do inte-
raktywnych gier wideo, oprogramowanie do kontroli 
rodzicielskiej, słuchawki do uszu i na uszy, urządzenia zdalne-
go sterowania do przenośnych i podręcznych urządzeń elek-
tronicznych i komputerów, prace audio, prace wizualne i pra-
ce audiowizualne do pobrania obejmujące książki, magazyny, 
gazety, periodyki, biuletyny, przewodniki, quizy, testy, czaso-
pisma, podręczniki i rozrywkę telewizyjną na różne tematy, 
magnetyczne nośniki danych, telefony, wideofony, aparaty 
fotograficzne, radioodbiorniki, nadajniki radiowe, kamery wi-
deo, sprzęt komputerowy, poza mikroprocesorami, proceso-
rami centralnymi, płytkami drukowanymi i układami scalony-
mi, sprzętem komputerowym do umożliwiania zintegrowanej 
komunikacji telefonicznej ze skomputeryzowanymi świato-
wymi sieciami informacyjnymi, części i akcesoria do pod-
ręcznych i mobilnych, elektronicznych urządzeń cyfrowych 
do wysyłania i odbierania połączeń telefonicznych, faksów, 
poczty elektronicznej i innych nośników cyfrowych i pod-
ręcznych elektronicznych urządzeń cyfrowych do nagrywa-
nia, organizowania, transmisji, obróbki i przeglądania tekstu, 
danych, audio, obrazów i plików wideo, części i akcesoria 
do telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów w po-
staci pokrowców, etui, etui ze skóry lub imitacji skóry, po-
krowców z płótna lub materiałów tekstylnych, słuchawek, 
słuchawek stereo, słuchawek zakładanych do ucha, głośni-

ków stereo, głośników, głośników domowych, zestawów słu-
chawkowych do bezprzewodowych urządzeń komunikacyj-
nych, osprzęt głośnikowy do osobistych odtwarzaczy stereo, 
mikrofony, urządzenia do łączenia i ładowania mobilnych 
elektronicznych urządzeń cyfrowych do wysyłania i odbiera-
nia połączeń telefonicznych, faksów, poczty elektronicznej 
i innych nośników cyfrowych i podręcznych elektronicznych 
urządzeń cyfrowych do nagrywania, organizowania, trans-
misji, obróbki i przeglądania tekstu, danych, treści audio, ob-
razów i plików wideo, instrukcje użytkownika w postaci 
do odczytu elektronicznego, maszynowego lub komputero-
wego do użytku z wszystkimi wyżej wymienionymi towara-
mi i sprzedawane w zestawie z nimi, 38 telekomunikacja, 
usługi telekomunikacyjne, mianowicie elektroniczna trans-
misja plików audio i wideo, strumieniowych i pobieralnych, 
za pośrednictwem sieci komputerowych i innych sieci ko-
munikacyjnych, udostępnianie elektronicznych tablic ogło-
szeniowych on-line do transmisji wiadomości między użyt-
kownikami komputerów w dziedzinie informacji o towarach 
konsumenckich, usługi w zakresie wprowadzania witryn, 
udostępnianie informacji w dziedzinie transmisji elektronicz-
nej, usługi telekomunikacyjne, mianowicie elektroniczna 
transmisja plików audio i wideo oraz treści multimedialnych, 
nadawalnych i pobieralnych, za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i innych sieci komunikacyjnych, transmisja audio 
słowa mówionego, muzyki, koncertów i programów radio-
wych, usługi bezprzewodowego przesyłania wiadomości 
tekstowych i numerycznych, komunikacja poprzez bezprze-
wodowe czytniki książek, nadawanie i transmisja audio edu-
kacyjnych i rozrywkowych mediów cyfrowych, usługi komu-
nikacyjne w zakresie transmisji, buforowania, uzyskiwania 
dostępu, odbierania, pobierania, transmisji strumieniowej, 
nadawania, współdzielenia, wyświetlania, formatowania, 
tworzenia archiwów lustrzanych i przesyłania tekstu, obra-
zów, treści audio, wideo i danych za pośrednictwem sieci te-
lekomunikacyjnych, umożliwianie dostępu do forum inter-
netowego, czatów on-line i społeczności on-line do transmisji 
wiadomości wśród użytkowników komputerów, udzielanie 
dostępu do dodatkowych urządzeń lub urządzeń elektro-
nicznych w postaci świadczenia usług łączności telekomuni-
kacyjnej w celu transferu obrazów, wiadomości, treści audio, 
wideo, prac audiowizualnych i multimedialnych między 
czytnikami elektronicznymi, telefonami komórkowymi, 
smartfonami, przenośnymi urządzeniami elektronicznymi, 
przenośnymi urządzeniami cyfrowymi, tabletami lub kom-
puterami, transmisja strumieniowa materiałów audio, wideo 
i audiowizualnych za pośrednictwem Internetu lub innych 
sieci komputerowych lub łącznościowych, udostępnianie 
czatów on-line, forów internetowych i społeczności on-line 
w celu transmisji zdjęć, wideo, tekstu, danych, obrazów i in-
nych prac elektronicznych, transmisja podkastów, przesyła-
nie webcastów, udostępnianie sieci on-line umożliwiających 
użytkownikom dostęp do treści, tekstu, prac wizualnych, 
prac audio, prac audiowizualnych, utworów literackich, da-
nych, plików, dokumentów i prac elektronicznych i dzielenie 
się nimi, świadczenie usług sieci on-line w celu umożliwienia 
użytkownikom dzielenie się treściami, zdjęciami, treściami 
wideo, tekstem, danymi, obrazami i innymi pracami elektro-
nicznymi w dziedzinie rozrywki, w tym filmów, programów 
telewizyjnych, prac audiowizualnych, muzyki, prac audio, 
książek, teatru, dzieł literackich, imprez sportowych, rekreacji 
i wypoczynku, turniejów, sztuki, tańca, widowisk muzycz-
nych, wystaw, instruktażu sportowego, klubów, radia, kome-
dii, konkursów, prac wizualnych, gier, gier hazardowych, festi-
wali, muzeów, parków, imprez kulturalnych, koncertów, 
publikowania, animacji, wydarzeń bieżących, mody i prezen-
tacji multimedialnych, historii, języka, sztuk wyzwolonych, 
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matematyki, biznesu, nauki, technologii, hobby, kultury, 
sportu, sztuki, psychologii i filozofii, udostępnianie strony in-
ternetowej, która daje użytkownikom komputera możliwość 
transmitowania, buforowania, odbierania, pobierania, trans-
misji strumieniowej, nadawania, wyświetlania, formatowania, 
przesyłania i dzielenia się treściami, tekstem, pracami wizual-
nymi, pracami audio, pracami audiowizualnymi, pracami lite-
rackimi, danymi, plikami, dokumentami i pracami elektro-
nicznymi, udostępnianie strony internetowej, która daje 
użytkownikom komputera możliwość transmitowania, bufo-
rowania, odbierania, pobierania, transmisji strumieniowej, 
nadawania, wyświetlania, formatowania, przesyłania i dziele-
nia się zdjęciami, treściami wideo, danymi, obrazami i innymi 
pracami elektronicznymi, udostępnianie portalów on-line 
do rozrywki w dziedzinie filmów, telewizji, dzieł audiowizual-
nych, muzyki, dzieł audio, książek, teatru, dzieł literackich, 
wydarzeń sportowych, rekreacji i wypoczynku, turniejów, 
sztuki, tańca, widowisk muzycznych, wystaw, instruktażu 
sportowego, radia, komedii, konkursów, dzieł wizualnych, 
gier, gier hazardowych, festiwali, muzeów, parków, imprez 
kulturalnych, koncertów, publikowania, animacji, wydarzeń 
bieżących, pokazów mody i prezentacji multimedialnych, 
usługi telekomunikacyjne, mianowicie dostarczanie elektro-
nicznych biuletynów informacyjnych on-line do transmisji 
wiadomości dotyczących rozrywki pomiędzy użytkownika-
mi komputerów, udostępnianie interaktywnych pokojów 
rozmów do przesyłania wiadomości dotyczących różnych 
tematów pomiędzy użytkownikami komputerów i abonen-
tami, elektroniczna transmisja recenzji i informacji rozrywko-
wych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunika-
cyjnych, umożliwianie elektronicznego przesyłania blogów, 
udostępnianie chat-roomów i elektronicznych tablic ogło-
szeń on-line, udostępnianie forów on-line do komunikacji 
w dziedzinie gier elektronicznych, udostępnianie transmisji 
wideo na żądanie w zakresie gier komputerowych, usługi 
agencji informacyjnych, udostępnianie katalogów z numera-
mi telefonów, adresami biznesowymi, adresami poczty elek-
tronicznej, adresami sieciowymi stron domowych, adresami 
i numerami telefonów osób, miejsc i organizacji, udostępnia-
nie interaktywnej elektronicznej tablicy ogłoszeń on-line 
w dziedzinie publikowania komiksów, rozrywki i przemysłu 
rozrywkowego, elektroniczna transmisja głosu, danych i ob-
razów za pośrednictwem globalnej sieci łącznościowej, 
41 usługi edukacyjne, szkoleniowe i rozrywkowe, działalność 
sportowa i kulturalna, usługi rozrywkowe w postaci seriali te-
lewizyjnych, usługi rozrywkowe, mianowicie aktualne seriale 
udostępniane przez telewizję, telewizję kablową, Internet 
i bezprzewodowe sieci komunikacyjne, usługi rozrywkowe, 
udostępnianie obrazów za pośrednictwem Internetu, infor-
macja o rozrywce, publikowanie czasopism, przygotowywa-
nie publikacji elektronicznych on-line (niepobieralnych), pu-
blikowanie elektronicznych książek, czasopism, publikowanie 
materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach 
danych, publikacja muzyki on-line, wypożyczanie nagrań wi-
deo, nagrań audio i gier, w tym kartridżów z grami do użytku 
z urządzeniami do gier elektronicznych, dystrybucja rozryw-
ki radiowej i telewizyjnej, gier, filmów, muzyki, usługi w zakre-
sie nagrań wideo, wypożyczanie, dzierżawa i wynajmowanie 
urządzeń telewizyjnych, telewizyjnych urządzeń z funkcją 
pauzowania lub radiowych, gier, filmów, interaktywne pro-
gramy telewizyjne i/lub usługi telewizji interaktywnej, nagra-
nia dźwiękowe lub wideo, dystrybucja lub wypożyczanie fil-
mów kinowych, wypożyczanie urządzeń do odbioru filmów 
kinematograficznych, dźwięku lub wideo, udzielanie infor-
macji w dziedzinie rozrywki on-line, organizowanie zawo-
dów, wszystkie wyżej wymienione usługi także dostępne 
on-line z komputerowej bazy danych, przez Internet lub 

przez telefon podłączony do Internetu, informacje związane 
z rozrywką lub edukacją świadczone on-line z komputero-
wej bazy danych lub ze światowej sieci komputerowej zwią-
zane z filmami, filmami kinowymi, filmami dokumentalnymi, 
programami telewizyjnymi, prezentacjami graficznymi, ani-
mowanymi i multimedialnymi, materiałami wideo i płytami 
DVD, płytami optycznymi o dużej gęstości zapisu oraz inny-
mi pracami audiowizualnymi, udostępnianie elektronicz-
nych publikacji on-line (nie do pobrania) związane z filmami, 
filmami kinowymi, filmami dokumentalnymi, programami 
telewizyjnymi, prezentacjami graficznymi, animowanymi 
multimedialnymi, materiałami wideo i płytami DVD, płytami 
optycznymi o dużej gęstość zapisu oraz innymi pracami au-
diowizualnymi, usługi rozrywkowe, mianowicie filmy, filmy 
kinowe, filmy dokumentalne, programy telewizyjne, prezen-
tacje graficzne, animowane i multimedialne oraz inne prace 
audiowizualne do oglądania przez sieci komputerowe i świa-
towe sieci komunikacyjne, udostępnianie informacji związa-
nych z filmami, filmami kinowymi, filmami dokumentalnymi, 
programami telewizyjnymi, prezentacjami graficznymi, ani-
mowanymi i multimedialnymi, materiałami wideo, płytami 
DVD, płytami optycznymi o dużej gęstości zapisu i innymi 
pracami audiowizualnymi przez sieci komputerowe i świato-
we sieci komunikacyjne, usługi informacji rozrywkowej, mia-
nowicie umożliwianie wymiany informacji i prowadzenia 
dyskusji na różne tematy za pomocą wydarzeń na żywo i in-
formacji przesyłanych pocztą, informacje udostępniane  
on-line z komputerowej bazy danych lub ze światowej sieci 
komputerowej związane z filmami, filmami, dokumentami, 
programami telewizyjnymi, grafiką, animacją i prezentacjami 
multimedialnymi, wideo i DVD, optycznymi płytami HD i in-
nymi pracami audiowizualnymi, udostępnianie baz danych 
z ogólnymi wiadomościami i informacjami związanymi z fil-
mami, filmami kinowymi, filmami dokumentalnymi, progra-
mami telewizyjnymi, prezentacjami graficznymi, animowa-
nymi i multimedialnymi, materiałami wideo i płytami DVD, 
płytami optycznymi o dużej gęstości zapisu oraz innymi pra-
cami audiowizualnymi, usługi wypożyczania, mianowicie 
wypożyczanie filmów fabularnych, dokumentalnych, kine-
matograficznych, nagrań dźwiękowych, gier wideo, prezen-
tacji multimedialnych, elektronicznych książek i publikacji, 
nagrań wideo, wstępnie nagranych taśm wideo, DVD, na-
grań muzycznych, nagrań multimedialnych oraz gier kom-
puterowych, usługi wypożyczania, mianowicie wypożycza-
nie filmów, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, 
filmów kinematograficznych, nagrań dźwiękowych, gier wi-
deo, prezentacji multimedialnych, elektronicznych książek 
i publikacji, nagrań wideo, wstępnie nagranych taśm wideo, 
DVD, nagrań muzycznych, nagrań multimedialnych i gier 
komputerowych za pośrednictwem światowych sieci łącz-
nościowych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonali-
zowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, udostępnia-
nie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji 
w dziedzinie rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci ko-
munikacyjnej, udzielanie informacji związanych z konkursa-
mi i grami, organizowanie konkursów z nagrodami w celu 
uznania osiągnięć w zakresie rozrywki, udostępnianie on-line 
komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, udostęp-
nianie strony internetowej, która umożliwia użytkownikom 
przeglądanie scenariuszy, filmów, spektakli telewizyjnych, 
obrazów graficznych i scenopisów, udostępnianie strony in-
ternetowej obejmującej błogi i publikacje nie do pobrania 
w zakresie rozrywki, komiksów, scenariuszy, książek, krótkich 
opowiadań, udostępnianie strony internetowej prezentują-
cej informacje, konkursy, teksty, nagrania wideo, audio, publi-
kacje, wszystkie dotyczące rozrywki, zapewnianie wiadomo-
ści i informacji w zakresie rozrywki, związanych z informacjami, 
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konkursami, tekstami, nagraniami wideo, audio, publikacja-
mi, wszystkie związane z rozrywką, zapewnianie recenzji 
w zakresie telewizji, filmów kinowych i rozrywki, udostępnia-
nie strony internetowej obejmującej filmy i wideo nie do po-
brania, konsultacje w dziedzinie rozrywki i przemysłu rozryw-
kowego, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, filmów 
i programów telewizyjnych za pośrednictwem sieci społecz-
nościowych, udostępnianie obrazów za pośrednictwem In-
ternetu, dostarczanie informacji o rozrywce, publikowanie 
czasopism, przygotowywanie publikacji elektronicznych  
on-line (niepobieralnych), publikowanie elektronicznych 
książek, czasopism, publikowanie materiałów na magnetycz-
nych lub optycznych nośnikach danych, publikacja muzyki 
on-line, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań audio i gier, 
w tym kartridżów z grami do użytku z urządzeniami do gier 
elektronicznych, dystrybucja rozrywki radiowej i telewizyj-
nej, gier, filmów, muzyki, interaktywnych reklam i/lub usług 
oraz nagrań wideo, wypożyczanie, dzierżawa i wynajmowa-
nie urządzeń telewizyjnych, telewizyjnych urządzeń z funk-
cją pauzowania lub radiowych, gier, filmów, interaktywnych 
programów i/lub usług telewizyjnych, nagrań dźwiękowych 
lub wideo, dystrybucja lub wypożyczanie filmów kinowych, 
wypożyczanie urządzeń do odbioru filmów kinematogra-
ficznych, dźwięku lub wideo, udzielanie informacji w dziedzi-
nie rozrywki on-line, organizowanie zawodów, wszystkie 
wyżej wymienione usługi także dostępne on-line z kompu-
terowej bazy danych, przez Internet lub przez telefon podłą-
czony do Internetu, usługi informacyjne związane z rozryw-
ką lub edukacją świadczone on-line z komputerowych baz 
danych lub globalnej sieci komputerowej dotyczące filmów, 
filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, filmów kine-
matograficznych, programów telewizyjnych, prezentacji gra-
ficznych, animowanych i multimedialnych, płyt wideo i DVD 
i innych prac audiowizualnych, udostępnianie on-line publi-
kacji elektronicznych (nie do pobrania) dotyczących filmów, 
filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, filmów kine-
matograficznych, programów telewizyjnych, prezentacji gra-
ficznych, animowanych i multimedialnych, płyt wideo i DVD 
i innych prac audiowizualnych, usługi rozrywkowe, mianowi-
cie filmy, filmy fabularne, filmy dokumentalne, filmy kinema-
tograficzne, programy telewizyjne, prezentacje graficzne, 
animowane i multimedialne i inne prace audiowizualne 
do oglądania za pośrednictwem sieci komputerowych i glo-
balnych sieci komunikacyjnych, udostępnianie informacji 
dotyczących filmów, filmów fabularnych, filmów dokumen-
talnych, filmów kinematograficznych, programów telewizyj-
nych, prezentacji graficznych, animowanych i multimedial-
nych, płyt wideo i DVD i innych prac audiowizualnych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i globalnych sieci 
komunikacyjnych, usługi informacji rozrywkowej, mianowi-
cie umożliwianie wymiany informacji i prowadzenia dyskusji 
na różne tematy za pomocą wydarzeń na żywo i informacji 
przesyłanych pocztą, informacje dostępne on-line z kompu-
terowych baz danych lub z globalnej sieci komputerowej 
dotyczące filmów, filmów fabularnych, filmów dokumental-
nych, filmów kinematograficznych, programów telewizyj-
nych, prezentacji graficznych, animowanych i multimedial-
nych, płyt wideo i DVD i innych prac audiowizualnych, 
udostępnianie baz danych z ogólnymi wiadomościami oraz 
informacjami dotyczącymi filmów, filmów fabularnych, fil-
mów dokumentalnych, filmów kinematograficznych, pro-
gramów telewizyjnych, prezentacji graficznych, animowa-
nych i multimedialnych, nagrań wideo i DVD i innych dzieł 
audiowizualnych, usługi wypożyczania, mianowicie wypoży-
czanie filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, filmów 
kinematograficznych, filmów, nagrań dźwiękowych, gier wi-
deo, prezentacji multimedialnych, elektronicznych książek 

i publikacji, nagrań wideo, wstępnie nagranych taśm wideo, 
DVD, nagrań muzycznych, nagrań multimedialnych i gier 
komputerowych, usługi wypożyczania, mianowicie wypoży-
czanie filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, filmów 
kinematograficznych, nagrań dźwiękowych, filmów, nagrań 
dźwiękowych, gier wideo, prezentacji multimedialnych, elek-
tronicznych książek i publikacji, nagrań wideo, wstępnie na-
granych taśm wideo, DVD, nagrań muzycznych, nagrań mul-
timedialnych oraz gier komputerowych przez globalną sieć 
komunikacyjną, udostępnianie informacji, recenzji i sperso-
nalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, udostęp-
nianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomenda-
cji w dziedzinie rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci 
komunikacyjnej, udzielanie informacji i komentarzy w zakre-
sie rozrywki lub edukacji za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, mianowicie informacje w dziedzinie muzyki, 
książek, filmów, filmów kinematograficznych, programów te-
lewizyjnych, gier, zabawek, artykułów sportowych, produk-
tów elektronicznych, prezentacji multimedialnych, wideo 
i DVD i innych towarów gospodarstwa domowego i konsu-
menckich, usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie 
on-line nagranych programów audio w dziedzinie muzyki, 
książek, filmów, filmów kinematograficznych, programów te-
lewizyjnych, gier, zabawek, artykułów sportowych, produk-
tów elektronicznych, prezentacji multimedialnych, wideo 
i DVD i innych towarów gospodarstwa domowego i konsu-
menckich, usługi rozrywkowe, mianowicie dostarczanie re-
cenzji on-line, ocen i rekomendacji w zakresie muzyki, ksią-
żek, filmów, filmów kinematograficznych, programów 
telewizyjnych, gier, zabawek, artykułów sportowych, pro-
duktów elektronicznych, prezentacji multimedialnych, wi-
deo i DVD i innych towarów gospodarstwa domowego 
i konsumenckich. usługi rozrywkowe, mianowicie udostęp-
nianie części nagranych prac audio, wizualnych i audiowizu-
alnych przez Internet, publikowanie książek, czasopism, pe-
riodyków, prac literackich, prac wizualnych, prac audio i prac 
audiowizualnych, udostępnianie nagranych prac audio, wi-
zualnych i audiowizualnych nie do pobrania, za pośrednic-
twem sieci bezprzewodowych, udostępnianie gier kompu-
terowych on-line oraz interaktywnych opowieści on-line, 
udostępnianie biuletynów i blogów on-line obejmujących 
w dziedzinie rozrywki, filmów, telewizji, prac audiowizual-
nych, muzyki, prac audio, książek, teatru, dzieł literackich, im-
prez sportowych, rekreacji i wypoczynku, turniejów, sztuki, 
tańca, widowisk muzycznych, wystaw, instruktażu sportowe-
go, klubów, radia, komedii, konkursów, prac wizualnych, gier, 
gier hazardowych, festiwali, muzeów, parków, imprez kultu-
ralnych, koncertów, publikowania, animacji, wydarzeń bieżą-
cych, programów o modzie i prezentacji multimedialnych, 
publikowanie fragmentów książek, periodyków i prac literac-
kich, i udostępnianie środowisk wirtualnych, w których użyt-
kownicy mogą wzajemnie ze sobą współpracować w celach 
rekreacyjnych, wypoczynkowych lub rozrywkowych, udo-
stępnianie informacji, wiadomości, artykułów i komentarzy 
w dziedzinie rozrywki, w tym filmów, programów telewizyj-
nych, prac audiowizualnych, muzyki, prac audio, książek, te-
atru, dzieł literackich, imprez sportowych, rekreacji i wypo-
czynku, turniejów, sztuki, tańca, widowisk muzycznych, 
wystaw, instruktażu sportowego, klubów, radia, komedii, 
konkursów, prac wizualnych, gier, gier hazardowych, festiwali, 
muzeów, parków, imprez kulturalnych, koncertów, publikowa-
nia, animacji, wydarzeń bieżących, pokazów mody i prezenta-
cji multimedialnych, udostępnianie informacji, artykułów 
i komentarzy z zakresu edukacji i instytucji edukacyjnych, 
usługi edukacyjne w formie prowadzenia zajęć i nauczania 
na odległość on-line na temat spraw bieżących, edukacji, hi-
storii, języka, sztuk wyzwolonych, matematyki, biznesu, na-



10 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT44/2018

uki, zainteresowań technologii, kultury, sportów, sztuki, psy-
chologii i filozofii, usługi edukacji interaktywnej w postaci 
instruktażu opartego na komputerach oraz wspieranego 
komputerowo w zakresie wydarzeń bieżących, edukacji, hi-
storii, języka, sztuk wyzwolonych, matematyki, biznesu, na-
uki, hobby, technologii, kultury, sportu, sztuki, psychologii 
i filozofii, usługi edukacyjne i rozrywkowe w postaci podca-
stów, webcastów i wieloodcinkowych programów obejmu-
jących wiadomości i komentarze w dziedzinie filmów, pro-
gramów telewizyjnych, prac audiowizualnych, muzyki, prac 
audio, książek, teatru, dzieł literackich, imprez sportowych, 
rekreacji i wypoczynku, turniejów, sztuki, tańca, widowisk 
muzycznych, wystaw, instruktażu sportowego, klubów, ra-
dia, komedii, konkursów, prac wizualnych, gier, gier hazardo-
wych, festiwali, muzeów, parków, imprez kulturalnych, kon-
certów, publikowania, animacji, wydarzeń bieżących, mody 
i prezentacji multimedialnych dostępnych za pośrednic-
twem Internetu lub innych sieci komputerowych lub łączno-
ściowych, zapewnianie wcześniej nagranych prac audio, au-
diowizualnych i multimedialnych w zakresie rozrywki 
w dziedzinie filmów, telewizji, dzieł audiowizualnych, muzy-
ki, dzieł audio, książek, teatru, dzieł literackich, wydarzeń 
sportowych, rekreacji i wypoczynku, turniejów, dzieł sztuki, 
tańca, widowisk muzycznych, wystaw, instruktażu sportowe-
go, klubów, radia, komedii, konkursów, dzieł wizualnych, gier, 
gier hazardowych, festiwali, muzeów, parków, imprez kultu-
ralnych, koncertów, publikowania, animacji, wydarzeń bieżą-
cych, pokazów mody i prezentacji multimedialnych za po-
średnictwem Internetu lub innych sieci komputerowych lub 
komunikacyjnych, produkcja filmów kinematograficznych, 
studia filmowe, produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, produkcja widowisk, radiowe programy rozrywkowe, 
usługi studia nagrań, przedstawienia teatralne [produkcja], 
montaż wideo. produkcja filmów na taśmach wideo, usługi 
związane z pisaniem scenariuszy, studia filmowe. przedsta-
wienia teatralne, montaż taśm wideo, organizowanie zawo-
dów, usługi w zakresie tworzenia radiowych i telewizyjnych 
ramówek programowych, usługi klubów (rozrywka), dub-
bing, montaż filmów, usługi w zakresie komponowania mu-
zyki, usługi studia nagrań, usługi w zakresie nagrań dźwięko-
wych, usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie gier 
komputerowych on-line, usługi rozrywkowe, mianowicie za-
pewnianie gier elektronicznych on-line, usługi rozrywkowe, 
mianowicie udostępnianie gier wideo on-line, usługi w za-
kresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem 
Internetu, udostępnianie gry komputerowej do użytku w sie-
ci przez użytkowników sieci, udostępnianie w trybie on-line 
informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerze-
niami komputerowymi do gier, udostępnianie bazy danych 
on-line z treściami rozrywkowymi z możliwością przeszuki-
wania obejmującej gry cyfrowe, filmy, programy telewizyjne, 
muzykę i inne treści cyfrowe, pliki audio i wideo obejmujące 
książki, magazyny, aktualności i informacje dotyczące roz-
rywki on-line nie do pobrania, udostępnianie strony interne-
towej obejmującej informacje dotyczące rozrywki i recenzje 
produktów w dziedzinie treści audio, wideo i audiowizual-
nych, mianowicie filmów, programów telewizyjnych, mate-
riałów wideo i muzyki, udostępnianie wiadomości i informa-
cji w dziedzinie rozrywki związanych z recenzjami 
i rekomendacjami produktów, wszystkie dotyczące treści 
audio, wideo i audiowizualnych w postaci filmów, progra-
mów telewizyjnych, materiałów wideo i muzyki, udostępnia-
nie strony internetowej obejmującej treści audio, wideo, au-
diowizualne nie do pobrania w postaci nagrań z filmami, 
spektaklami telewizyjnymi, wideo i muzyką, udostępnianie 
baz danych do wyszukiwania obejmujących treści audio, wi-
deo i audiowizualne dostępne przez Internet, sieci telekomu-

nikacyjne i bezprzewodowe sieci telekomunikacyjne w za-
kresie rozrywki, udostępnianie informacji dotyczących 
rozrywki w zakresie treści audio, wideo i audiowizualnych 
za pośrednictwem sieci społecznościowych, konsultacje 
w dziedzinie rozrywki i przemysłu rozrywkowego, udzielanie 
informacji dotyczących rozrywki, filmów i programów tele-
wizyjnych za pośrednictwem sieci społecznościowych, do-
starczanie informacji, usługi konsultacyjne i doradcze doty-
czące wyżej wymienionych.

(210) 483168 (220) 2018 03 06
(731) SZCZEŚNIAK RAFAŁ, Warszawa
(540) ZAPIEXY LUXUSOWE
(510), (511) 29 zapiekanki [żywność], 30 zapiekanki w cie-
ście z dziczyzny i z 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, hotele, 
motele, pensjonaty, bary, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy, stołówki, 
punkty gastronomiczne, domy wczasowe, domy turystycz-
ne, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa po-
traw na zamówienie, catering.

(210) 483285 (220) 2018 03 09
(731) KAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) kawa tak smakuje rozkosz

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.27
(510), (511) 30 kawa, substytuty kawy.
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(210) 483783 (220) 2018 03 20
(731) FETIM B.V., Amsterdam, NL
(540) Solidfloor The professional’s choice

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, podłogi 
parkietowe z tworzyw sztucznych i drewna, podłogi z drew-
na, korka i okładzin, spody płyt podłogowych, przenośne 
podłogi niemetalowe.

(210) 483828 (220) 2018 03 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) WÓDKA JEDNORODNA
(510), (511) 33 wódka.

(210) 484254 (220) 2018 03 30
(731) ACTIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Actifarm

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym między innymi mydła, kre-
my, pasty, logiony, peelingi, lakiery do paznokci, maseczki 
kosmetyczne, pomadki do ust, antyperspiranty, preparaty 
do kąpieli, preparaty do golenia, odświeżacze do ust w ae-
rozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, żele i paski wybielające 
zęby, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty 
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, środki sanitarne, środ-
ki do prania, w tym środki wybielające, środki do czyszcze-
nia, polerowania, szorowania i ścierania, olejki eteryczne, 
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, 
minerały, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety 
do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do ce-
lów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, 
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty 
biotechnologiczne, lecznicze kosmetyki, lecznicze preparaty 
do czyszczenia zębów, preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i ma-
teriały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, produkty wetery-
naryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-

dycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
środki dezynfekcyjne, maści o działaniu leczniczym, środki 
przeciwbólowe, preparaty wspomagające leczenie i podno-
szące odporność organizmu, wzbogacające organizm w nie-
zbędne witaminy i mikroelementy, paski do glukometrów, 
alkohol do celów farmaceutycznych, aminokwasy do celów 
medycznych, antybiotyki, antyseptyki, preparaty chemiczne 
dla celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne dla ce-
lów medycznych, preparaty chemiczne dla celów weteryna-
ryjnych, odczynniki chemiczne dla celów medycznych lub 
weterynaryjnych, czopki, preparaty farmaceutyczne, glicery-
na do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, 
hormony do celów medycznych, kapsułki do celów farma-
ceutycznych, kapsułki z opłatka do celów farmaceutycznych, 
kwasy do celów farmaceutycznych, oleje lecznicze, lecznicze 
napary i nalewki, leki dla ludzi, leki do celów weterynaryj-
nych, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, mentol, 
nalewki do celów leczniczych, narkotyki do celów medycz-
nych, octany do celów farmaceutycznych, pastylki do celów 
farmaceutycznych, sole potasu do celów medycznych, stery-
dy, syropy do użytku farmaceutycznego, wazelina do celów 
leczniczych, kosmetyki do celów leczniczych, w tym między 
innymi mydła, kremy, pasty, maseczki lecznicze, środki lecz-
nicze do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, szampony lecz-
nicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 10 aparaty 
i urządzenia medyczne, w tym urządzenia chirurgiczne, orto-
pedyczne, stomatologiczne, narzędzia medyczne, przyrządy 
do fizykoterapii, przyrządy i urządzenia do gimnastyki leczni-
czej, sztuczne oczy, soczewki do implantacji chirurgicznych, 
sztuczne rzęsy, sztuczne włosy, rękawice chirurgiczne, ma-
teriały do zszywania stosowane w chirurgii, artykuły ortope-
dyczne, sprzęt apteczny, opakowania i artykuły pomocnicze 
wykorzystywane w aptekach, literatura apteczna.

(210) 484658 (220) 2014 01 13
(731) VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KLUCZE-OSADA
(540) Veltie Soft like velvet

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania i ścierania, 
ściereczki impregnowane, ściereczki wilgotne, ściereczki 
nasączone detergentami, nasączone chusteczki, wilgotne 
chusteczki do higieny osobistej, chusteczki do celów higie-
nicznych, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, 
waciki jako przybory toaletowe, 5 podpaski i wkładki higie-
niczne, tampony higieniczne, chusteczki do higieny intym-
nej, pieluszki jednorazowe, pielucho-majtki z papieru, 16 pa-
pier, tektura, bibuła filtracyjna, bielizna stołowa papierowa, 
chusteczki do nosa papierowe, filtry papierowe do kawy, 
koperty, papeteria, obrusy papierowe, papier toaletowy, 
ręczniki papierowe, serwetki papierowe, serwetki papierowe 
do demakijażu, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół 
papierowe, śliniaki papierowe, taśmy przylepne do celów 
papierniczych i użytku domowego, toaletowe chusteczki, 
chusteczki kosmetyczne, chusteczki toaletowe, chusteczki 
papierowe, ręczniki papierowe kuchenne, ściereczki papie-
rowe, chusteczki dla niemowląt, papierowe produkty higie-
niczne, papierowe chusteczki do twarzy, papierowe ręczniki 
toaletowe, papierowe ściereczki, wchłaniające wilgoć papie-
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rowe chusteczki, chusteczki higieniczne do twarzy, toaleto-
we chusteczki higieniczne, jednorazowe serwetki dla nie-
mowląt, worki na zużyte pieluszki i serwetki dla niemowląt, 
jednorazowe ręczniki dla niemowląt, 21 jednorazowe ście-
reczki z materiałów nietkanych, ściereczki do czyszczenia, 
pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, dozow-
nik do ręczników papierowych.

(210) 484723 (220) 2018 04 12
(731) JANKOWSKI KRZYSZTOF PRO, Szczecin
(540) PRO TRUCK FINANSE W TRANSPORCIE ...nie jestem 

zwykłym doradcą

(531) 18.01.08, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, analizy kosztów, usługi pośrednictwa w za-
kresie zakupu lub sprzedaży pojazdów, zakup produktów 
(pojazdów) i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi do-
radcze w zakresie wymienionych usług, konsultacja i infor-
macja w zakresie wymienionych usług, 36 usługi finansowe, 
wyceny finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe 
w zakresie branży transportowej, doradztwo w zakresie 
form finansowania zakupu pojazdu, finansowanie zakupu 
nowych i używanych pojazdów, usługi leasingowe, le-
asing zwrotny, usługi w zakresie kredytowania pojazdów, 
pożyczki leasingowe, usługi kredytowe, kredyty inwesty-
cyjne, kredyty obrotowe, faktoring, kredyty hipoteczne, 
kredytowanie pod zastaw, umowy kredytowe połączone 
ze sprzedażą ratalną, usługi ubezpieczeniowe, pośred-
nictwo ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, 
usługi w zakresie OC, usługi w zakresie OC spedytora, ubez-
pieczenia komunikacyjne indywidualne i flotowe, ubezpie-
czenia majątkowe, truck assistance (ubezpieczenie assistan-
ce skierowane dla osób posiadających pojazdy pow. 3,5T), 
grupowe ubezpieczenia na życie, udostępnianie informacji 
finansowych i ubezpieczeniowych za pośrednictwem stro-
ny internetowej, usługi doradcze w zakresie wymienionych 
usług, konsultacja i informacja w zakresie wymienionych 
usług, 38 przesyłanie informacji, usługi przesyłu danych, 
elektroniczne przesyłanie danych, poczta elektroniczna, 
przesyłanie informacji, przesyłanie informacji drogą on-line, 
przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, usługi groma-
dzenia i przesyłania wiadomości, usługi doradcze w zakre-
sie wymienionych usług, konsultacja i informacja w zakre-
sie wymienionych usług, 39 usługi w zakresie transportu, 
spedycja krajowa i międzynarodowa, parkowanie i tymcza-
sowe przechowywanie pojazdów, składowanie towarów, 
usługi w zakresie nawigacji GPS, usługi doradcze w zakre-
sie wymienionych usług, konsultacja i informacja w zakre-
sie wymienionych usług, 42 umożliwienie tymczasowego 
użytkowania aplikacji oprogramowania dostępnych za po-
średnictwem strony internetowej do zarządzania flotą po-
jazdów, w tym systemy monitorowania i śledzenia, GPS.

(210) 484763 (220) 2018 04 12
(731) IEXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) iExpress

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 39 usługi związane z dostarczaniem wszelkiego 
rodzaju frachtu, ekspresowe usługi dostarczania periody-
ków, magazynów, gazet, dokumentów i innych towarów, 
dostarczanie dokumentów pocztą kurierską, usługi związa-
ne z przyjmowaniem u lub od klientów towarów i dokumen-
tów, ich transportem powietrznym i dostarczaniem, przyj-
mowanie, transport i dostarczanie listów, paczek, przesyłek 
i innych towarów z użyciem transportu lądowego, powietrz-
nego i morskiego, wszelkie usługi związane z odbiorem, 
transportem i dostarczaniem frachtu i towarów, usługi ma-
gazynowania, transport, pakowanie, przechowywanie i do-
stawa towarów, usługi kurierskie, fracht, ładunek, odprawa 
celna, wszystkie powyższe usługi zawarte w tej klasie.

(210) 484939 (220) 2018 05 15
(731) GALA REMIGIUSZ, ANIMUCKI ROMAN, RĄPCA ANITA, 

MAŁYSZKO KAMIL SUSHI RESTAURANTS  
SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia

(540) HaSHI SUSHI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.18
(510), (511) 29 aloes spożywczy, białka jajek, białko do celów 
kulinarnych, bita śmietana, bulgogi (koreańskie danie z woło-
winy), bulion (preparaty do produkcji -), cebula konserwowa-
na, drób, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów spo-
żywczych, filety rybne, galaretki, galbi [danie z grillowanego 
mięsa], groszek konserwowy, grzyby konserwowane, gu-
acamole [pasta z awokado], homary, hummus [pasta z cie-
cierzycy], ikra rybia przetworzona, jadalne gniazda ptaków, 
jadalne owady, nieżywe jagody, konserwowane, jaja, jaja 
ślimacze jadalne, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, 
karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir [napój mlecz-
ny], kiełbaski do hot dogów, kiełbaski w cieście, kiszone wa-
rzywa [kimchi], klej rybi spożywczy, klipfisz [solony i suszony 
dorsz], koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, 
kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, 
koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, konserwowane 
warzywa, konserwy rybne, korniszony, kotlety sojowe, kotle-
ty z tofu, krążki z cebuli, krem na bazie masła, krewetki [nieży-
we], krewetki różowe [nieżywe], krokiety, kukurydza cukrowa, 
przetworzona, kumys [napój mleczny], kwaśna śmietana, lan-
gusty, nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych, liofilizowane 
mięso, liofilizowane warzywa, łosoś, nieżywy, łój spożywczy, 
małże (mięczaki) nieżywe, małże [nieżywe], margaryna, ma-
sło, masło kokosowe [olej kokosowy], miąższ owoców, mięso 
i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso 
solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko 
albuminowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko 
migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko 
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owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, 
mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojo-
we, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mleko 
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mrożone owo-
ce, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka 
kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje 
na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika przetwo-
rzone, nasiona, przetworzone, nieżywe małże, olej i tłuszcz 
kokosowy [do celów spożywczych], olej kostny, jadalny, olej 
kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepa-
kowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, 
olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha 
palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego do celów 
kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego 
tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane, 
orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, 
orzechy preparowane, orzechy ziemne, naturalne lub sztucz-
ne, ostrygi, nieżywe, owoce gotowane, owoce konserwowa-
ne, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, 
owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta 
z oberżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek za-
wierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pierożki na bazie 
ziemniaków, pikle, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, pro-
dukty serowarskie, przecier pomidorowy, przeciery rybne, 
przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory 
do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nie-
żywe, riażenka [prażone zsiadłe mleko], rodzynki, ryby, ryby 
solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieży-
we, serwatka, skorupiaki, nieżywe, skórki owocowe, smalec, 
smażone placuszki twarogowe, soczewica konserwowana, 
soja konserwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów 
kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne 
do gotowania, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej 
kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, strzykwy nieżywe, 
substytuty mleka, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 
śledzie, śmietana na bazie warzyw, tahini [pasta z ziarna 
sezamowego], tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, 
tuńczyk, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, wa-
rzywa suszone, warzywa w puszkach, wieprzowina, wiórki 
kokosowe, wodorosty konserwowe, wywar, bulion, yakito-
ri yuba [skórka z tofu], zsiadłe mleko, zupy, zupy (składniki 
do sporządzania -), żelatyna, żółtka jajek, żywność przygo-
towywana z ryb, 35 administrowanie programami lojalności 
konsumenta, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, 
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w za-
kresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, fakturowanie, fotokopiowanie, 
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań 
podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, reje-
stracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy telewizyjne, wynajem bilbordów [ta-
blic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w za-
kresie zamówień handlowych, 39 dostawa towarów, pako-
wanie towarów, rezerwacja transportu, składowanie towaru, 

transport, 43 bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi ba-
rowe, usługi restauracyjne.

(210) 485145 (220) 2018 04 22
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO- 

-USŁUGOWE SEMEX FERTACZ, HUSZNO  
SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa

(540) HF WELD

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 materiały spawalnicze i lutownicze, drut 
spawalniczy, elektrody spawalnicze w otulinie, lut twardy 
do użytku w spawaniu, lutowie do metali nieszlachetnych, 
lutowie do stali nierdzewnej, metale do spawania, prę-
ty metalowe do lutowania i spawania, tabliczki metalowe 
do spawania.

(210) 485146 (220) 2018 04 22
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO- 

-USŁUGOWE SEMEX FERTACZ, HUSZNO  
SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa

(540) HF PNEUMATICS

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 narzędzia pneumatyczne, przenośne narzę-
dzia pneumatyczne, przemysłowe narzędzia pneumatyczne, 
narzędzia ręczne z napędem pneumatycznym, mechanicz-
ne i pneumatyczne narzędzia do podnoszenia, podnośniki 
pneumatyczne, nożyce pneumatyczne, wciągniki pneu-
matyczne, pompy pneumatyczne, wiertła pneumatycz-
ne, gwoździarki pneumatyczne, narzędzia pneumatyczne, 
świdry pneumatyczne, młoty pneumatyczne, transportery 
pneumatyczne, dystrybutory pneumatyczne, śrubokręty 
pneumatyczne, zszywacze pneumatyczne, wiertarki pneu-
matyczne, pneumatyczne pistolety natryskowe, pneuma-
tyczne siłowniki zaworowe, ręczne młotki pneumatyczne, 
zawory sterowane pneumatycznie, amortyzatory pneuma-
tyczne do maszyn, sterowniki pneumatyczne do maszyn, 
pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniają-
cej, awaryjne generatory prądotwórcze, pompy, kompresory 
i wentylatory, pistolety natryskowe, szlifierki, szlifierki obroto-
we, wiertarki.

(210) 485782 (220) 2018 05 09
(731) LACHOWSKI TOMASZ TECROL PRZEDSIĘBIORSTWO 

EXPORT-IMPORT, Międzyrzecze Górne
(540) Tecrol
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(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi naprawcze, usługi konserwacyjne 
i usługi instalacyjne w odniesieniu do motocykli, ich części, 
części zapasowych i akcesoriów, strojenie silników motocy-
klowych, naprawa ram motocyklowych.

(210) 485985 (220) 2018 05 16
(731) KORGA ARKADIUSZ, Wrocław
(540) perfumaty.pl

(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.24, 26.13.25
(510), (511) 7 maszyny sprzedające automatycznie perfumy, 
kosmetyki oraz środki higieny osobistej, automaty sprzeda-
jące, 35 usługi w zakresie sprzedaży bezpośredniej i poprzez 
sieć automatów następujących produktów: perfumy, kosme-
tyki, środki higieny osobistej, usługi prezentowania produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocji 
sprzedaży, reklamy, usługi udostępniania automatów sprze-
dających: perfumy, kosmetyki, środki higieny osobistej, usługi 
w zakresie franchisingu, doradztwo w zakresie organizowa-
nia i zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie 
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
zarządzanie sklepami detalicznymi. hurtowymi, interneto-
wymi, usługi reklamowe, usługi reklamy za pośrednictwem 
środków masowego przekazu: Internet, radio, telewizja, dys-
trybucja materiałów reklamowych, doradztwo dotyczące 
organizacji i działalności gospodarczej, sprzedaż automa-
tów vendingowych, usługi w zakresie sprzedaży urządzeń 
do sprzedaży automatycznej perfum oraz kosmetyków 
i środków higieny osobistej, 37 obsługa i naprawa automa-
tów sprzedających, usługi w zakresie montażu, instalacji, 
konserwacji, serwisowania, napraw urządzeń do sprzedaży 
automatycznej perfum oraz kosmetyków i środków higieny 
osobistej, serwis automatów vendingowych.

(210) 486120 (220) 2018 05 21
(731) TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) tme.cn

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 maski lutownicze, kremy lutownicze, spoiwa 
do zaprawy, impregnujące chemikalia (spoiwa-), z wyjątkiem 
farb, preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty che-
miczne do lutowania, chemiczne preparaty utwardzające, 
folie elektrostatyczne, folie samoprzylepne, folie światłoczu-
łe, folie transparentne [sensybilizowane), taśmy samoprzy-
lepne [sensybilizowane], 3 środki czyszczące do kamienia, 
preparaty czyszczące do samochodów, środki czyszczące 
do metalu, preparaty czyszczące do użytku osobistego, 
środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środ-
ki czyszczące do szkła, substancje czyszczące do użytku do-

mowego, środki do usuwania rdzy, wosk do polerowania, 
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, deter-
genty do samochodów, folie ścierne, 7 elektryczny sprzęt 
gospodarstwa domowego taki jak sprzęt do prania, zmywa-
nia, zmywarki, odkurzacze, krajalnice, miksery, młynki 
do użytku domowego, noże elektryczne, roboty kuchenne 
elektryczne, elektryczne narzędzia obsługiwane ręcznie, 
elektryczne narzędzia ręczne, narzędzia ręczne obsługiwane 
mechanicznie, narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, 
narzędzia ręczne z napędem mechanicznym, narzędzia ręcz-
ne z napędem pneumatycznym, ręczne narzędzia bezprze-
wodowe z napędem elektrycznym, narzędzia ręczne o na-
pędzie innym niż ręczny, przenośne narzędzia elektryczne, 
ogrodnicze narzędzia [maszyny], narzędzia do podnoszenia 
o napędzie innym niż ręczny, elektryczne narzędzia ogrodni-
cze, pompy, obrabiarki, maszyny i roboty kuchenne elek-
tryczne, roboty [maszyny], silniki elektryczne, sprężarki, to-
karki, instrumenty do lutowania, palniki gazowe do lutowania, 
urządzenia do lutowania [gazowe], elektryczne urządzenia 
do lutowania, lutownice elektryczne, lutownice gazowe, ko-
siarki ręczne o napędzie innym niż ręczny, kosiarki maszyno-
we, kosiarki o napędzie elektrycznym, kosiarki samojezdne, 
przełączniki hydraulicznie sterowane, wentylatory do wysy-
sania powietrza, wentylatory do silników, wentylatory do sil-
ników maszyn, wentylatory do sprężania, wentylatory (części 
do maszyn), wentylatory do chłodzenia silników w pojaz-
dach, generatory, filtry powietrza do celów mechanicznych, 
filtry paliwa, filtry olejowe, filtry do celów przemysłowych, 
filtry powietrza do silników, filtry do silników, filtry bębnowe, 
filtry do maszyn, cewki mechaniczne, nawijarki mechanicz-
ne, mieszarki mechaniczne, ugniatarki mechaniczne, narzę-
dzia mechaniczne, regulatory, maszyny pneumatyczne, 
pneumatyczne urządzenia uruchamiające, pneumatyczne 
napędy do maszyn, prasy pneumatyczne, pompy pneuma-
tyczne, przenośniki pneumatyczne, narzędzia pneumatycz-
ne, lampy lutownicze, tuleje stanowiące części silników, tule-
je cylindrowe, tuleje kulkowe, tuleje zaciskowe jako części 
maszyn, 8 narzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), narzę-
dzia i przyrządy (ręcznie sterowane), rolnicze (narzędzia-) 
ręczne, noże, narzędzia ręczne, kosiarki ręczne [narzędzia], 
ostrza do elektrycznych maszynek do golenia, ostrza do go-
lenia, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, 
elektryczne maszynki do golenia, dźwignie, narzędzia ogrod-
nicze, nieelektryczne narzędzia gospodarstwa domowego - 
narzędzia ręczne z napędem ręcznym do użytku domowe-
go, 9 narzędzia i urządzenia elektryczne, elektroniczne 
i mechaniczne takie jak urządzenia audio-wizualne, elektro-
niczne urządzenia audio, odbiorniki audio-wideo, sprzęt au-
dio, odbiorniki audiowizualne, zasilacze (transformatory), za-
silacze napięcia stabilizowanego, programatory zegarowe, 
programatory centralnego ogrzewania, ładowarki dla aku-
mulatorów, ładowarki do baterii słonecznych, ładowarki ba-
terii elektrycznych, ładowarki do baterii, liczniki, sterowniki 
liniowe, dzwonki elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, dru-
karki, urządzenia komputerowe, monitory komputerowe, 
serwery komputerowe, telewizory samochodowe, kompute-
ry do nawigacji samochodowej, przekaźniki elektryczne, ter-
mostaty, woltomierze, tranzystory, anteny, głośniki, urządze-
nia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe, piloty 
do urządzeń, podzespoły elektroniczne, optyczne, akumula-
tory elektryczne, akumulatory zapłonowe, akumulatory 
do pojazdów, akumulatory alkaliczne, akumulatory rozrucho-
we, baterie, bezpieczniki elektryczne, bezpieczniki układo-
we, bezpieczniki termiczne prądowe, bezpieczniki do pojaz-
dów, ceramiczne bezpieczniki, bezpieczniki topikowe, 
elektryczne bezpieczniki topikowe, bezpieczniki prądowe 
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termiczne, czytniki kodów kreskowych, czytniki kart, czytniki 
kart kodowanych magnetycznie, czytniki kart elektronicz-
nych, czytniki kart inteligentnych, czytniki optyczne, kon-
densatory, mierniki elektroniczne, mierniki uniwersalne, 
mierniki prądu, mierniki napięcia, mierniki ciśnienia, mierniki 
wilgotności, mierniki ciepła, mierniki prędkości, mierniki zu-
życia paliwa, mierniki hałasu, kable do USB, kable koncen-
tryczne, kable uruchamiające, kable telekomunikacyjne, ka-
ble elektryczne, kable zapłonowe, kable optyczne, kable 
przyłączeniowe, kable światłowodowe, kable audio, kable 
pomiarowe, kable elektroniczne, kable ostrzegawcze, kable 
startowe, kable rozruchowe, osłony kabli światłowodowych, 
osłony ochronne, osłony kabli (przewody), oporniki elek-
tryczne, oporniki indukcyjne, obudowy baterii, obudowy 
do urządzeń pomiarowych, obudowy urządzeń elektrycz-
nych, wtyczki, wtyczki elektryczne, gniazdka elektryczne, 
elektryczne wyłączniki automatyczne, elektryczne wyłączni-
ki przepięciowe, wyłączniki mocy, automatyczne wyłączniki 
czasowe, elektryczne wyłączniki samoczynne, elektryczne 
wyłączniki oświetleniowe, wyłączniki samoczynne awaryjne, 
wyłączniki samoczynne, elektryczne wyłączniki czasowe, an-
teny, wzmacniacze, zamki elektryczne, złącza elektryczne, 
urządzenia pomiarowe, urządzenia pomiarowe elektryczne, 
elektryczne skrzynki kontrolno-pomiarowe, przyrządy po-
miarowe, przekaźniki elektryczne, transformatory, głośniki, 
światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, kable tele-
komunikacyjne, przełączniki telekomunikacyjne, nadajniki 
telekomunikacyjne, przenośne urządzenia telekomunikacyj-
ne, urządzenia zabezpieczające zamykające (elektryczne-), 
gwizdki alarmowe ostrzegawcze, urządzenia alarmowe za-
bezpieczające przed kradzieżą [inne niż stosowane w pojaz-
dach], systemy alarmowe, alarmowe systemy bezpieczeń-
stwa, inne niż do pojazdów, dzwonki alarmowe elektryczne, 
dzwonki alarmowe, panele alarmowe, elektryczne urządze-
nia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą inne niż 
do pojazdów, przekaźniki sygnalizacji alarmowej, urządzenia 
audio-wizualne, elektroniczne urządzenia audio, odbiorniki 
audio-wideo, sprzęt audio, odbiorniki audiowizualne, piloty, 
piloty automatyczne, piloty do urządzeń elektronicznych, 
diody, diody świecące [LED], wyświetlacze z diodami LED, 
wyświetlacze z diodami emitującymi światło, latarki kieszon-
kowe, elektryczne złącza wtyczkowe, metalowe gwintowa-
ne złącza kablowe, elektryczne (złącza-), złącza pośrednie 
do kabli elektrycznych, złącza optyczne, złącza elektryczne, 
złącza do światłowodów, złącza kabli audio, rezystory induk-
cyjne, rezystory elektryczne, rezystory zmienne, kondensato-
ry, potencjometry, dławiki do ograniczania prądu, dławiki 
przeciążeniowe kabli, dławiki krzemowe sterowane, dławiki 
kompensacyjne, warystory, przełączniki elektroniczne, prze-
łączniki czujnikowe, przełączniki zbliżeniowe, przełączniki 
koncentryczne, przełączniki optyczne, przełączniki światła, 
przełączniki elektryczne, przełączniki mocy, przełączniki au-
tomatyczne, przełączniki różnicowe, przełączniki, przekaźni-
ki, zasilacze (transformatory), zasilacze napięcia stabilizowa-
nego, regulowane zasilacze napięcia, zasilacze sieciowe 
[baterie], nakrętki zabezpieczające, czujniki do silników, czuj-
niki przepływu, czujniki poziomu benzyny, czujniki pomiaro-
we, czujniki temperatury do celów naukowych, czujniki naci-
skowe, czujniki poziomu płynów, czujniki gazu, czujniki 
zegarowe, czujniki elektroniczne, czujniki światła, czujniki 
optyczne, czujniki ciśnienia, czujniki elektryczne, czujniki, 
przetworniki, tranzystory, diaki, tyrystory, układy scalone, 
programatory zegarowe, programatory centralnego ogrze-
wania, kontrolery komunikacyjne, oprogramowanie komuni-
kacyjne, procesory komunikacyjne, modemy komunikacyj-
ne, optyczne urządzenia komunikacyjne, lotnicze urządzenia 
komunikacyjne, sieci komunikacyjne, źródła światła [lampy 

błyskowe] do celów fotograficznych, diody laserowe, so-
czewki powiększające, pojemniki na soczewki, soczewki 
optyczne, soczewki z tworzywa sztucznego, termistory 
do kontroli wody i oleju, filtry podczerwieni, filtry fotograficz-
ne, filtry ekranów komputerowych, filtry refleksyjne, filtry mi-
krofalowe, filtry laboratoryjne, filtry magnetyczne, filtry pola-
ryzacyjne, filtry powietrzne, filtry optyczne, filtry do ciemni, 
ochronniki przepięciowe, zabezpieczenia przepięciowe, joy-
sticki, klawiatury, mikrofony, słuchawki, akustyczne (sygnali-
zatory-), elektryczne łączniki dopasowujące, elektryczne 
łączniki wtykowe, łączniki dotykowe, elektryczne łączniki 
przewodzące, łączniki elektryczne, rdzenie magnetyczne, 
rdzenie mikroprocesorowe, ładowarki dla akumulatorów, ła-
dowarki do baterii słonecznych, ładowarki baterii elektrycz-
nych, ładowarki do baterii, przewody magnetyczne, przewody 
komunikacyjne, przewody elektromagnetyczne, przewody 
akustyczne, przewody metalowe [elektryczne], przewody 
elektryczne, przewody probiercze, przewody telefoniczne, 
przewody zapłonowe, przewody do USB, połączeniowe ka-
ble elektryczne, telefoniczne kable połączeniowe, wtyczki 
kabli telefonicznych, łączniki kabli koncentrycznych, puszki 
do kabli elektrycznych, kanały do kabli elektrycznych, złącza 
kabli audio, dławiki przeciążeniowe kabli, podkładki pod 
myszki, podkładki dotykowe [elektryczne], liczniki, rejestrato-
ry elektryczne, rejestratory ciśnienia, rejestratory danych ma-
gnetycznych, sterowniki liniowe, sterowniki elektryczne, 
sterowniki oprogramowania, sterowniki programowalne, 
sterowniki elektroniczne, sterowniki wieloportowe, sterow-
niki zdalnie uruchamiane, sterowniki dysków twardych, ste-
rowniki temperatury, pneumatyczne urządzenia kontrolne, 
elektromagnesy, testery tranzystorów, testery izolacji, testery 
płynu hamulcowego, testery dysków optycznych, testery 
energetyczne, testery sieci elektrycznej (elektryczne-), teste-
ry prędkościomierzy, testery układów elektrycznych, oscylo-
skopy, urządzenia pomiarowe, stojaki pomiarowe, czujniki 
pomiarowe, łaty pomiarowe, przetworniki pomiarowe, na-
czynia pomiarowe, pręty pomiarowe, dzwonki alarmowe, 
dzwonki elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, folie magne-
tyczne, drukarki, radiotelefony, urządzenia komputerowe, 
obudowy komputerowe, magistrale komputerowe, sieci 
komputerowe, interfejsy komputerowe, głośniki komputero-
we, terminale komputerowe, procesory komputerowe, mo-
nitory komputerowe, moduły komputerowe, dyski kom-
puterowe, serwery komputerowe, chipy komputerowe, 
laboratoryjne wyroby szklane, meble laboratoryjne, oscy-
loskopy laboratoryjne, filtry laboratoryjne, tace laboratoryj-
ne, zlewki laboratoryjne, dozowniki laboratoryjne, wirówki 
laboratoryjne, radiatory, telewizory samochodowe, głośniki 
samochodowe, anteny samochodowe, radia samochodowe, 
komputery do nawigacji samochodowej, samochodowe 
urządzenia stereofoniczne, baterie samochodowe, samo-
chodowe zestawy audio, telefony samochodowe, przełącz-
niki mocy, łączniki przewodzące [elektryczne], elektryczne 
łączniki przewodzące, łączniki elektryczne, triaki, mikrokon-
trolery, programatory, wzmacniacze operacyjne, komparato-
ry, układy logiczne transoptory, wyświetlacze LCD, wyświe-
tlacze OLED, światłowody LED, moduły laserowe, wskaźniki 
poziomu, zamki elektryczne, tuleje łączące do włókien świa-
tłowodowych, 11 filtry powietrza, latarki kieszonkowe, 
35 usługi w zakresie doradztwa prowadzenia i zarządzania 
działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych i promocyjnych, pomoc i organizacja 
w działalności gospodarczej, organizowanie wystaw, targów 
i pokazów towarów w celach handlowych i reklamowych, 
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
imprez biznesowych, informacja i doradztwo handlowe, or-
ganizowanie sprzedaży w trybie przetargów publicznych, 
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usługi marketingowe, pośrednictwo handlowe, ekspertyzy 
w działalności gospodarczej, marketing dotyczący promocji, 
usługi w zakresie promocji, usługi doradcze dotyczące pro-
mocji sprzedaży, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, 
promowanie towarów i usług osób trzecich, usługi w zakre-
sie promocji eksportu, aktualizacja informacji dotyczących 
działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, 
41 doradztwo zawodowe, edukacja, informacja o edukacji, 
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, zjazdów, 
sympozjów, szkoleń, kursów, seminariów, balów, przyjęć, or-
ganizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie i obsłu-
ga seminariów, kongresów, sympozjów, konferencji, spotkań, 
szkoleń, nauczanie, organizowanie i prowadzenie konkursów 
o charakterze rozrywkowym i edukacyjnym, publikowania 
tekstów, edukacja, organizacja wystaw, targów edukacyj-
nych, organizowanie i obsługa szkoleń biznesowych, trenin-
gów biznesowych, wystaw edukacyjno - kulturalnych, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia) wydawnictwa, 
kształcenie praktyczne [pokazy], instruktaże w zakresie nie-
ruchomości, budownictwa, szkoleń, projektowania, organi-
zacja imprez kulturalnych i naukowych, działalność eduka-
cyjna, nauczanie, e-learning.

(210) 486418 (220) 2018 05 28
(731) WIECZOREK WOJCIECH GREENX POWER, Toruń
(540) GXP

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 25.05.05
(510), (511) 4 energia elektryczna, mieszanki paliwa zgazo-
wanego, 35 usługi w zakresie zgromadzenia na rzecz osób 
trzecich, w celu sprzedaży hurtowej i detalicznej, towarów 
obejmujących brykiety drzewne, brykiety materiałów pal-
nych, brykiety węglowe, brykiety z torfu, energią elektrycz-
ną, paliwo gazowe, mieszanki paliwa zgazowanego, usługi 
w zakresie zgromadzenia na rzecz osób trzecich, w celu 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, towarów obejmujących 
palniki do acetylenu, aparaturą i instalacje chłodnicze, arma-
turą do pieców, armaturę bezpieczeństwa do urządzeń oraz 
instalacji wodnych, grzejniki do centralnego ogrzewania, 
chłodnice do cieczy, chłodnice do pieców, aparaturę i insta-
lacje oraz urządzenia chłodnicze, komory chłodnicze, instala-
cje i urządzenia do chłodzenia, rekuperatory ciepła, wymien-
niki ciepła nie będące częściami maszyn, zasobniki ciepła, 
czajniki i grzejniki elektryczne, dmuchawy, filtry powietrza 
do klimatyzacji, armaturę regulacyjną i bezpieczeństwa 
do przewodów oraz urządzeń gazowych, instalacje i urzą-
dzenia klimatyzacyjne, kolektory słoneczne, kotły grzewcze, 
kanały kominowe i urządzenia zasilające do kotłów grzew-
czych, lady chłodnicze, naczynia wzbiorcze do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego 
ogrzewania, aparatura do oddymiania nie do celów medycz-
nych, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub 
gazowe, urządzenia elektryczne do ogrzewania, instalacje 
do ogrzewania wodnego, osprzęt do palników gazowych, 
urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, 
palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, piece, piece 
słoneczne, pompy cieplne, armatura i urządzenia do oczysz-
czania powietrza, instalacje do filtrowania i klimatyzacji po-
wietrza, regulatory wyciągów, instalacje i aparaturą sanitar-
ną instalacje do schładzania wody, wyciągi wentylacyjne, 
wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, aparaturą do wen-

tylacji i klimatyzacji, wentylatory i klimatyzatory, wężow-
nice będące częścią instalacji destylacyjnych grzewczych 
i chłodniczych, instalacje do schładzania wody, regulatory 
do wyciągów stosowanych w ogrzewnictwie, zasuwy i szy-
by do wyciągów stosowanych w ogrzewnictwie, 37 usługi 
budowlane w zakresie napraw i usług, wynajem sprzętu bu-
dowlanego, usługi budowlane, usługi w zakresie czyszczenia 
budynków z zewnątrz i wewnątrz, usługi w zakresie czysz-
czenia i naprawy kotłów, usługi w z zakresie czyszczenia ko-
minów, czyszczenia okien, usługi w zakresie instalacji drzwi 
i okien, usługi w zakresie eliminacji zakłóceń w instalacjach 
elektrycznych, usługi w zakresie informacji budowlanej, usłu-
gi w zakresie instalacji, konserwacji i naprawy maszyn, usługi 
w zakresie instalowania drzwi i okien, usługi w zakresie in-
stalowania i naprawy pieców, usługi w zakresie instalowania 
i naprawy urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie insta-
lowania i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, usługi 
w zakresie instalowania i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, 
usługi w zakresie instalowania oraz naprawy urządzeń klima-
tyzacyjnych, usługi w zakresie izolowania budynków, usługi 
w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy komputerów, 
usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji alarmowych 
i przeciwpożarowych, usługi w zakresie montażu i naprawy 
instalacji grzewczych, usługi w zakresie instalowania ruszto-
wań, usługi w zakresie murowania, usługi w zakresie instalacji 
drzwi i okien, usługi w zakresie piaskowania, usługi w zakre-
sie tapetowania, tynkowania usługi dekarskie.

(210) 486419 (220) 2018 05 27
(731) WIECZOREK WOJCIECH GREENX POWER, Toruń
(540) GXP
(510), (511) 4 energia elektryczna, mieszanki paliwa zgazo-
wanego, 35 usługi w zakresie zgromadzenia na rzecz osób 
trzecich, w celu sprzedaży hurtowej i detalicznej, towarów 
obejmujących brykiety drzewne, brykiety materiałów pal-
nych, brykiety węglowe, brykiety z torfu, energię elektrycz-
ną, paliwo gazowe, mieszanki paliwa zgazowanego, usługi 
w zakresie zgromadzenia na rzecz osób trzecich, w celu 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, towarów obejmujących 
palniki do acetylenu, aparaturę i instalacje chłodnicze, arma-
turę do pieców, armaturę bezpieczeństwa do urządzeń oraz 
instalacji wodnych, grzejniki do centralnego ogrzewania, 
chłodnice do cieczy, chłodnice do pieców, aparaturę i insta-
lacje oraz urządzenia chłodnicze, komory chłodnicze, instala-
cje i urządzenia do chłodzenia, rekuperatory ciepła, wymien-
niki ciepła nie będące częściami maszyn, zasobniki ciepła, 
czajniki i grzejniki elektryczne, dmuchawy, filtry powietrza 
do klimatyzacji, armaturę regulacyjną i bezpieczeństwa 
do przewodów oraz urządzeń gazowych, instalacje i urzą-
dzenia klimatyzacyjne, kolektory słoneczne, kotły grzewcze, 
kanały kominowe i urządzenia zasilające do kotłów grzew-
czych, lady chłodnicze, naczynia wzbiorcze do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego 
ogrzewania, aparatura do oddymiania nie do celów medycz-
nych, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub 
gazowe, urządzenia elektryczne do ogrzewania, instalacje 
do ogrzewania wodnego, osprzęt do palników gazowych, 
urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, 
palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, piece, piece 
słoneczne, pompy cieplne, armatura i urządzenia do oczysz-
czania powietrza, instalacje do filtrowania i klimatyzacji po-
wietrza, regulatory wyciągów, instalacje i aparaturę sanitar-
ną instalacje do schładzania wody, wyciągi wentylacyjne, 
wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, aparaturę do wen-
tylacji i klimatyzacji, wentylatory i klimatyzatory, wężow-
nice będące częścią instalacji destylacyjnych grzewczych 
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i chłodniczych, instalacje do schładzania wody, regulatory 
do wyciągów stosowanych w ogrzewnictwie, zasuwy i szy-
by do wyciągów stosowanych w ogrzewnictwie, 37 usługi 
budowlane w zakresie napraw i usług, wynajem sprzętu bu-
dowlanego, usługi budowlane, usługi w zakresie czyszczenia 
budynków z zewnątrz i wewnątrz, usługi w zakresie czysz-
czenia i naprawy kotłów, usługi w z zakresie czyszczenia ko-
minów, czyszczenia okien, usługi w zakresie instalacji drzwi 
i okien, usługi w zakresie eliminacji zakłóceń w instalacjach 
elektrycznych, usługi w zakresie informacji budowlanej, usłu-
gi w zakresie instalacji, konserwacji i naprawy maszyn, usługi 
w zakresie instalowania drzwi i okien, usługi w zakresie in-
stalowania i naprawy pieców, usługi w zakresie instalowania 
i naprawy urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie insta-
lowania i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, usługi 
w zakresie instalowania i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, 
usługi w zakresie instalowania oraz naprawy urządzeń klima-
tyzacyjnych, usługi w zakresie izolowania budynków, usługi 
w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy komputerów, 
usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji alarmowych 
i przeciwpożarowych, usługi w zakresie montażu i naprawy 
instalacji grzewczych, usługi w zakresie instalowania ruszto-
wań, usługi w zakresie murowania, usługi w zakresie instalacji 
drzwi i okien, usługi w zakresie piaskowania, usługi w zakre-
sie tapetowania, tynkowania usługi dekarskie.

(210) 486623 (220) 2018 06 03
(731) EDWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin
(540) EdWings language school

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.25
(510), (511) 41 usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], nauczanie indywidu-
alne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
tłumaczenia.

(210) 486667 (220) 2018 06 04
(731) GRZEŚKOWIAK-PARCHANOWICZ ANETA AG 

MARKETING, Września
(540) P2

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy do transformacji, rejestracji 
i odtwarzania obrazu i dźwięku, sprzęt radiowo-telewizyjny, 
monitory, głośniki, zestawy głośnikowe, sprzęt nagłaśniający, 
wzmacniacze dźwięku, miksery muzyczne, zasilacze, słu-

chawki, tunery, mikrofony, megafony, uchwyty kolumnowe, 
głośniki, szafki na głośniki, sprzęt studyjny, elektryczne prze-
wody, kable, złącza, wtyki i kostki, sprzęt i oprogramowanie 
informatyczne, elektroniczne aparaty do przetwarzania, 
wprowadzania, wyprowadzania, przechowywania, transmi-
sji i wyświetlania danych w tym obrazu i dźwięku, 35 zgru-
powanie na rzecz osób trzecich różnych towarów i usług 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się 
z opisem usług oraz kupować te towary i usługi, w szcze-
gólności: w sklepie lub innym punkcie sprzedaży, hurtowni, 
w sprzedaży wysyłkowej, u akwizytorów, z katalogu różnych 
artykułów lub usług, na stronie internetowej, za pośrednic-
twem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu te-
lezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, 
używając środków telekomunikacji oraz usługi pośrednictwa 
w powyższym zakresie dla towarów jak: aparaty i przyrządy 
do transformacji, rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwię-
ku, sprzęt radiowo-telewizyjny, monitory, głośniki, zestawy 
głośnikowe, sprzęt nagłaśniający, wzmacniacze dźwięku, 
miksery muzyczne, zasilacze, słuchawki, tunery, mikrofony, 
megafony, uchwyty kolumnowe, głośniki, szafki na głośniki, 
sprzęt studyjny, elektryczne przewody, kable, złącza, wtyki 
i kostki, sprzęt i oprogramowanie informatyczne, elektro-
niczne aparaty do przetwarzania, wprowadzania, wyprowa-
dzania, przechowywania, transmisji i wyświetlania danych 
w tym obrazu i dźwięku,. usługi z wykorzystaniem wszyst-
kich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, mul-
timedialnych i internatowych do przekazu dźwięku i obrazu 
w zakresie reklam i sprzedaży towarów branży elektrycznej 
i elektronicznej.

(210) 486946 (220) 2018 06 11
(731) DZIENNIK PAWEŁ MAGNETIC POINT, Szczecin
(540) magneticpoint

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, usługi w zakresie kontaktów biznesowych, usługi 
w zakresie wycen handlowych, usługi w zakresie zamówień 
dla osób trzecich, doradztwo, konsultacje i informacje w za-
kresie wymienionych usług, 42 tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na stronach internetowych 
dla osób trzecich [usługi informatyczne], usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, a mianowicie rozwój, progra-
mowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie, 
jako usługa, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bez-
pieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ana-
liz i diagnostyki komputerowej, badania, rozwój i wdrażanie 
w zakresie komputerów i systemów komputerowych, usługi 
w zakresie zarządzania projektami komputerowymi, eks-
ploracja danych, cyfrowe znakowanie wodne, usługi kom-
puterowe, usługi technologiczne w zakresie komputerów, 
usługi w zakresie sieci komputerowych, aktualizacja banków 
pamięci w systemach komputerowych, usługi w zakresie 
migracji danych, aktualizacja stron internetowych dla osób 
trzecich, monitorowanie systemów komputerowych za po-
średnictwem zdalnego dostępu, usługi naukowe i techno-
logiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola 
jakości, usługi projektowania, wynajmowanie, wypożyczanie 
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oraz leasing w zakresie wymienionych usług, zawarte w tej 
klasie, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymie-
nionych usług.

(210) 486996 (220) 2018 06 12
(731) PIESIEWICZ ANDRZEJ, KARWOWSKI RADOSŁAW 

RIGON SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin
(540) RIGON

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, torby podróżne, 
torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane, torebki 
skóropodobne, torby i saszetki męskie, skóra, imitacje skóry, 
ćwieki ze skóry, nici ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry 
wtórnej, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, pasy nara-
mienne ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, okładziny do me-
bli ze skóry, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, mufki, 
kombinezony, nauszniki, odzież damska, męska, młodzieżo-
wa i dziecięca, obuwie damskie, męskie, młodzieżowe i dzie-
cięce, bluzki, sukienki, odzież na gimnastykę, odzież papiero-
wa, sportowe: koszulki, buty, ubrania, swetry, bluzy, obuwie 
sportowe, odzież sportowa, kamizelki, kąpielówki, ubrania 
dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, legginsy, majtki, 
kąpielowe: płaszcze, sandały, slipy, pantofle, kostiumy, czepki, 
bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia głowy, nauszni-
ki, buty narciarskie, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, 
marynarki, odzież na gimnastykę, odzież gotowa, odzież wo-
doodporna, odzież ze skóry i z imitacji skóry, paski skórzane 
będące elementem odzieży, paski skóropodobne będące 
elementem odzieży, kurtki skórzane, kurtki ze skór lakierowa-
nych, kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne, cho-
lewki do obuwia, czubki do obuwia, środki antypoślizgowe 
do obuwia, obcasy do obuwia, paski do obuwia, 35 sprzedaż, 
reklama i promocja towarów: torebki, torebki damskie, torby 
podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórza-
ne, torebki skóropodobne, torby i saszetki męskie, skóra, imi-
tacje skóry, ćwieki ze skóry, nici ze skóry, pudełka ze skóry lub 
ze skóry wtórnej, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, pasy 
naramienne ze skóry, sprzedaż, reklama i promocja towarów: 
zawory, wentyle ze skóry, okładziny do mebli ze skóry, wy-
kończenia i dekoracje ze skóry do mebli, paski skórzane, paski 
skóropodobne, kurtki skórzane, kurtki ze skór lakierowanych, 
kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne, odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, mufki, kombinezo-
ny, nauszniki, sprzedaż, reklama i promocja towarów: odzież 
damska, męska, młodzieżowa i dziecięca, obuwie damskie, 
męskie, młodzieżowe, bluzki, sukienki, odzież na gimnastykę, 
odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty, ubrania, swetry, 
bluzy, obuwie sportowe, odzież sportowa, kamizelki, kąpie-
lówki, ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, 
legginsy, majtki, sprzedaż, reklama i promocja towarów: ką-
pielowe płaszcze, sandały, slipy, pantofle, kostiumy, czepki, 
bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia głowy, nauszni-
ki, buty narciarskie, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, 
marynarki, sprzedaż, reklama i promocja towarów: odzież 
na gimnastykę, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież 
ze skóry i z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, paski, kurtki, 
cholewki do obuwia, czubki do obuwia, środki anty pośli-
zgowe do obuwia, obcasy do obuwia, paski do obuwia.

(210) 487378 (220) 2018 06 21
(731) INDIGO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GURU RESTAURACJA I BAR

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 02.01.01, 02.01.04
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, cydr bezalkoholo-
wy, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, 
lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzują-
ce, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców i warzyw, 
napoje orzeźwiające, napój imbirowy, piwo, piwo słodowe, 
soki warzywne, 43 kafeterie, bufety, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje 
samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, 
usługi restauracyjne.

(210) 487507 (220) 2018 06 25
(731) KRYSIAK ROBERT, Naruszewo
(540) Zespół Horyzonty

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 24.15.01
(510), (511) 35 reklama, reklamy prasowe, radiowe, telewizyj-
ne, korespondencyjne i za pośrednictwem sieci komputero-
wej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajem miejsc i powierzchni na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, dystrybucja materiałów reklamowych 
takich jak: ulotki, broszury, bilbordy, foldery, plakaty, afisze, 
usługi impresariów w działalności artystycznej, zarządzanie 
działalnością artystyczną, 38 usługi w zakresie telekomu-
nikacji, w szczególności usługi przekazywania informacji, 
dźwięku, obrazu, także on-line w sieciach komunikacyjnych 
w tym w Internecie, publikacji elektronicznych, wypożycza-
nie urządzeń do przekazywania informacji, dźwięku, obrazu, 
zapewnianie czatów (chat) on-line i elektronicznych forum 
informacyjnych, 41 muzyczna działalność koncertowa, or-
ganizowanie, prowadzenie i obsługa koncertów muzycz-
nych i tanecznych, imprez rozrywkowych, festiwali, usługi 
w zakresie organizowania przedstawień, widowisk, spektakli, 
przyjęć, wesel, balów, usługi związane z organizowaniem 
i obsługą dyskotek i imprez okolicznościowych, informacja 
o imprezach rozrywkowych, usługi koncertowo - estradowe, 
nagrywanie, kopiowanie, konfekcjonowanie sygnału na dys-
kach i kasetach magnetofonowych i wideo, produkcja i dys-
trybucja płyt CD, dostarczanie programów rozrywkowych 
na taśmach filmowych, wideokasetach i płytach telewizyj-
nych do odtwarzania w kinach, telewizji i innych środkach 
przekazu, informacja o zespole repertuarze, zamieszczanie 
ich na stronach internetowych.

(210) 487591 (220) 2018 06 27
(731) GALICJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
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(540) G GALICJA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.21, 27.05.24, 
26.11.06, 26.11.08

(510), (511) 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla 
ludzi i zwierząt, przyrządy do przygotowywania żywności, 
noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, 
sztućce, noże, nożyki (sztućce), nożyki do strugania, skroba-
ki, nożyczki, nieelektryczne krajarki uniwersalne (domowe 
do art. spożywczych), wykrawaczki, komplety noży kuchen-
nych, rozdrabniacze do jarzyn, noże do otwierania konserw, 
krajarki, ręczne krajarki do jarzyn, nożyczki, nożyce, scyzoryki, 
noże do maszynek do mięsa, tasaki, ostrzałki, osełki, ostrza, 
przyrządy do cięcia, łyżki, łyżeczki, widelce, sztućce, komple-
ty sztućców, przyrządy do przygotowywania żywności, noże 
kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, krajalni-
ce do chleba [obsługiwane ręcznie], krajarki do ciasta, kra-
jarki obsługiwane ręcznie, narzędzia do cięcia pizzy, srebro 
stołowe [noże, widelce i łyżki], ręczne wydrążacze do wa-
rzyw, ręczne szatkownice kuchenne, ręczne rozdrabniacze 
do warzyw, ręczne krajarki do warzyw, pudełka przystoso-
wane do sztućców, przyrządy do usuwania rybich łusek, 
nieelektryczne otwieracze do puszek, obieraczki do warzyw 
[noże ręczne], przybory do obcinania i usuwania włosów, 
przybory do układania włosów, narzędzia i przyrządy ręczne 
(o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i łyżki, 
broń biała, ostrza (maszynki do golenia), urządzenie kosme-
tyczne oraz części do nich, urządzenia elektryczne i mecha-
niczne do pielęgnacji ciała i urody, urządzenia elektryczne 
i mechaniczne do pielęgnacji dłoni, stóp, palców i paznokci, 
zestawy do pedicure, zestawy do manicure, zestawy do pie-
lęgnacji rąk i stóp, frezarki, pilniki i polerki do pedicure i ma-
nicure, przybory do depilacji elektryczne lub nieelektryczne, 
zestawy do golenia, żelazka, narzędzia ogrodnicze i rolnicze 
o napędzie ręcznym, sekatory, 9 wagi, wagi kuchenne, narzę-
dzia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, transfor-
macji, akumulacji, kontroli i sterowania energii elektrycznej, 
ładowarki, etui i futerały na: telefony, smartfony, tablety, płyty 
DVD, etui, futerały, torby: na komputery, laptopy, notebooki, 
sprzęt fotograficzny, kamery, obudowy do sprzętu i akceso-
riów komputerowych, obudowy do: telefonów, smartfonów, 
tabletów, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego, 
kable, termometry, alarmy, urządzenia elektroniczne do po-
miaru temperatury, wilgotności i ciśnienia, alkoholomierze, 
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki danych, ge-
neratory daty i czasu, artykuły optyczne, publikacje elektro-
niczne, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 
lustra, ramki obrazów, statuetki, figurki, pudełka, pojemniki, 
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z drewna, korka, 
trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, 
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surow-
ców lub z tworzyw sztucznych, koszyki wiklinowe, stojaki 
i uchwyty (meble), wkłady do szuflad z tworzyw sztucz-
nych, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, dozow-
niki na chusteczki higieniczne, nie z metalu [mocowane 
na stałe], pościel, inna niż bielizna pościelowa, materace, 
poduszki, materace, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby 
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, 
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, wiesza-
ki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki 

na ubrania, akcesoria do przechowywania ubrań, 21 przy-
bory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, 
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), 
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w in-
nych klasach, termosy, pojemniki do przechowywania żyw-
ności, pojemniki do przechowywania ciast, deski do krojenia, 
tace, chlebaki, miski plastikowe, suszarki do naczyń, kosze 
na śmieci, drobne produkty kuchenne, akcesoria silikonowe 
kuchenne, talerze, salaterki, dzbanki, kubki, szklanki, kieliszki, 
pucharki, cukiernice, zestawy szklane, pojemniki spożywcze, 
przyprawniki {pojemniki na przyprawy), pokrywy do naczyń, 
naczynia żaroodporne, maselnice, podkładki pod garnki, tar-
ki, sitka, suszarki do naczyń, koszyki z tworzywa sztucznego, 
cedzaki, miski, blachy do ciasta, patelnie, garnki, sitka, czaj-
niki nieelektryczne, czajniki z gwizdkiem, akcesoria drobne 
kuchenne, kufle do piwa, lejki, patery i tortownice szklane, 
przecieraki do warzyw (nieelektryczne), koszyki do smażenia 
frytek, koszyki do gotowania na parze, blachy do pieczenia, 
dozowniki: serwetek, słomek, mydła, szamponu, papieru toa-
letowego, przypraw, do kosmetyków, zastawa stołowa, przy-
bory kuchenne i pojemniki, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła 
sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota 
lub szkło, zawarte w tej klasie, sprzęt i artykuły do sprzątania 
i czyszczenia, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz arty-
kuły łazienkowe, naczynia stosowane w gospodarstwie do-
mowym I kuchni, kuchenny sprzęt nieelektryczny, kuchenne 
przybory nie z metali szlachetnych, pojemniki kuchenne 
nie z metali szlachetnych, kosze na pieczywo, formy do cia-
sta, formy i foremki kuchenne, deski do krojenia do użytku 
domowego, deski do prasowania, dozowniki mydła, foremki 
do lodu, koziołki pod sztućce, kółka na serwetki, przybory 
do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szla-
chetnych, kosze do użytku domowego nie z metali szlachet-
nych, naczynia do picia, naczynia stołowe, odkurzacze nie-
elektryczne, kosze na odpadki, zestawy do przypraw, roboty 
kuchenne nieelektryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne, 
korkociągi, frytkownice i gofrownice nieelektryczne, termo-
izolowane pojemniki na żywność, otwieracze do butelek, 
lodówki turystyczne, donice, pojemniki i pojemniki do prze-
chowywania żywności: silikonowe, plastikowe, szklane, lunch 
boxy, młynki do kawy i do przypraw nieelektryczne, pojem-
niki na żywność, dziadki do orzechów, szczypce do cukru.

(210) 487602 (220) 2018 06 27
(731) BUDO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łajski
(540) budo system

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.15.15
(510), (511) 19 płyty cementowe, beton, betonowe elemen-
ty budowlane, cementowe konstrukcje budowlane, nieme-
talowe płyty cementowe, domy z prefabrykatów, zaprawy 
budowlane.

(210) 487618 (220) 2018 06 27
(731) LUMIX LED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Lumixled
(510), (511) 9 urządzenia automatyczne sterujące oświe-
tleniem, urządzenie zdalnego starowania oświetleniem, 
urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, 
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urządzenia fotowoltaiczne, panele fotowoltaiczne, ogni-
wa fotoelektryczne, inwertery, kolektory słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, zestawy solarne, moduły 
fotowoltaiczne, aeratory solarne, systemy gromadzenia 
energii elektrycznej, akumulatory elektryczne, ampero-
mierze, baterie, baterie słoneczne, baterie anodowe, ba-
terie elektryczne, baterie galwaniczne, baterie wysokona-
pięciowe, bezpieczniki, lampy błyskowe, światła błyskowe, 
żarówki do lamp błyskowych, cewki elektromagnetyczne, 
druty i kable elektryczne, przewody elektryczne, transfor-
matory, złącza elektryczne, gniazdka, wtyczki elektryczne, 
instalacje elektryczne, światłowody, kolektory elektryczne, 
kondensatory elektryczne, konwertory elektryczne, lam-
py ciemniowe, lampy wzmacniające, liczniki, urządzenia 
do ładowania akumulatorów, ogniwa elektryczne, ogniwa 
galwaniczne, prostowniki, półprzewodniki, przekaźniki 
elektryczne, przetwornice elektryczne, pulpity rozdziel-
cze elektryczność, szafy rozdzielcze elektryczność, tabli-
ce rozdzielcze elektryczność, 11 oświetlenie i reflektory 
oświetleniowe, lampy elektryczne, żarówki, żarówki ener-
gooszczędne, świetlówki, diody LED, kolektory słoneczne 
do celów grzewczych, lampy luminescencyjne, lampy za-
silane energią słoneczną, latarki, latarki kieszonkowe, lam-
py uliczne fotowoltaiczne, latarnie oświetleniowe, lampy 
solarne, solarne systemy podgrzewania wody, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym także za pośred-
nictwem Internetu urządzeń oświetleniowych, instalacji 
oświetleniowych, urządzeń do pozyskiwania energii elek-
trycznej, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła 
energii, paneli fotowoltaicznych oraz części zamiennych 
do urządzeń oświetleniowych, instalacji oświetleniowych, 
urządzeń do pozyskiwania energii elektrycznej, urządzeń 
wykorzystujących odnawialne źródła energii, paneli foto-
woltaicznych, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia, 
zarządzania i organizowania działalności gospodarczej 
handlowej w zakresie branży oświetleniowej, pozyski-
wanie i udostępnianie informacji handlowych w zakresie 
branży oświetleniowej, usługi doradztwa w zakresie za-
rządzania personalnego, ekspertyzy w działalności go-
spodarczej handlowej w zakresie branży oświetleniowej, 
promocja sprzedaży urządzeń oświetleniowych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie 
tekstów reklamowych o tematyce dotyczącej branży 
oświetleniowej, organizowanie targów i wystaw celach 
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń i materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie 
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie da-
nych w bazach danych, wycena działalności gospodarczej 
handlowej w zakresie branży oświetleniowej, audyt, po-
zyskiwania informacji o działalności gospodarczej handlo-
wej w zakresie branży oświetleniowej, prognozy ekono-
miczne dotyczące branży oświetleniowej, badanie opinii 
publicznej i świadomości konsumentów dotyczące ener-
getyki, 37 usługi montażowe w zakresie elektrotechniki 
oraz instalacji oświetleniowych, usługi montażu paneli fo-
towoltaicznych, wykonywanie instalacji oświetleniowych 
i sieci elektrycznych w budynkach i budowlach, wykony-
wanie instalacji sygnalizacyjnych, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, usługi budowy urządzeń do eli-
minacji zakłóceń w instalacjach elektrycznych.

(210) 487624 (220) 2018 06 27
(731) BEREŻAŃSKA AGNIESZKA ŚWIAT UPOMINKÓW, 

Solina

(540) Rzuć wszystko i wyjedz w Bieszczady
(510), (511) 18 torebki, portmonetki i portfele, torby pamiąt-
kowe, plecaki, skórzane torebki, wyroby rymarskie ze skóry, 
25 odzież, chusty [odzież], czapki sportowe, nakrycia głowy.

(210) 487726 (220) 2018 07 02
(731) Edgewell Peronal Care Brands, LLC, Shelton,  

Stany Zjednoczone Ameryki
(540) PROCERAM
(510), (511) 8 maszynki do golenia, brzytwy, ostrza, żyletki.

(210) 487747 (220) 2018 07 02
(731) JPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) BAYER TAXI
(510), (511) 39 usługi taksówek, transport podróżnych tak-
sówką, organizowanie transportu taksówkowego, świad-
czenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą 
aplikacji mobilnych, usługi transportowe, usługi transportu 
drogowego dla osób, usługi transportu osób niepełno-
sprawnych, usługi transportu bagażu, usługi transportu za-
kupów, usługi transportu żywności, usługi transportu prze-
syłek, usługi transportu towarów.

(210) 487765 (220) 2018 07 03
(731) KAZBERUK JANUSZ ANTONI PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLU ZAGRANICZNEGO KASOL, Białystok
(540) CHINA GARDEN

(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.01.05, 04.03.03
(510), (511) 29 składniki grzybowe do sporządzania sosów 
i zup, dania barowe mięsne, drobiowe, rybne, warzywne 
na wynos, przetwory owocowe, galaretki, dżemy, kompo-
ty i konserwowane owoce i warzywa, grzyby marynowane 
i sterylizowane, 30 sosy grzybowe, sosy mięsne, składniki 
i sosy mączne, dania barowe na bazie mąki na wynos.

(210) 487795 (220) 2018 07 03
(731) Chanel SARL, Glarus, CH
(540) SUPERLEGGERA
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy oraz wyroby 
z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, kamienie szlachet-
ne, biżuteria, pierścionki, kolczyki, naszyjniki, wisiorki, broszki 
[biżuteria], spinki do mankietów, bransoletki, biżuteria do no-
szenia na głowie, zawieszki [biżuteria], szpilki do krawatów, 
ozdobne szpilki, medale, breloczki z metali szlachetnych lub 
pokrywane nimi, ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych 
lub pokrywane nimi, ozdoby do butów z metali szlachetnych 
lub pokrywane nimi, dzieła sztuki z metali szlachetnych lub 
pokrywane nimi, etui na biżuterię z metali szlachetnych lub 
pokrywane nimi, odznaki do noszenia na piersi z metali szla-
chetnych lub pokrywane nimi, przyrządy zegarmistrzowskie 
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i chronometryczne, budziki, zegary, zegarki, zegarki na rękę, 
paski do zegarków, paski do zegarków na rękę, bransoletki 
do zegarków, koperty do zegarków, obudowy zegarków.

(210) 487850 (220) 2018 07 04
(731) EURO SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) euro sklep

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 3 mydło w płynie, płyn do mycia naczyń, 16 pa-
pier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, 
29 dżemy, marmolady, koncentraty i przeciery owocowe, 
warzywne i owocowo - warzywne, przetwory owocowe, 
owocowo - warzywne i warzywne, owoce konserwowane, 
warzywa konserwowane, fasola konserwowa, groszek kon-
serwowy, konserwy rybne, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze 
jadalne, chipsy ziemniaczane, 30 ciastka, popcorn, kasze 
spożywcze, makarony, mąka, ryż, czekolada, chipsy zbożowe, 
31 karmy dla zwierząt, 32 napoje, woda mineralna, napoje 
energetyczne, soki i nektary owocowe, owocowo - warzyw-
ne i warzywne.

(210) 487862 (220) 2018 07 05
(731) PŁONKA LEON PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO 

HANDLOWO USŁUGOWE LEO, Hażlach
(540) LEO

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 26 zamki błyskawiczne w tym. łańcuchy, suwaki 
i uchwyty do suwaków zamków błyskawicznych metalo-
wych i tworzywowych.

(210) 488016 (220) 2018 07 09
(731) TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płochocin
(540) Ruskolina
(510), (511) 5 produkty lecznicze, preparaty farmaceutycz-
ne, wyroby medyczne, suplementy diety.

(210) 488088 (220) 2018 07 11
(731) SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW, Ostrów Wielkopolski
(540) KRAINA CHLEBA 50 LAT TRADYCJI

(531) 27.01.13, 27.05.01, 08.01.01, 13.03.07, 14.09.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze.

(210) 488170 (220) 2018 07 12
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SZAMAMM
(510), (511) 30  bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], 
bułki z nadzieniem, burrito, cheeseburgery, ciasta zawiera-
jące mięso, dania gotowe zawierające makaron, dania liofi-
lizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dania 
na bazie ryżu, drób w cieście, gotowe dania z makaronu, 
gotowe dania z ryżu, gotowe pizze, gotowe posiłki w formie 
pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potra-
wy na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierające [głównie] 
makaron, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, go-
towe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowy lunch 
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub 
warzyw, hamburgery w bułkach, kanapki, kanapki z filetem 
z ryby, kanapki z frankfurterkami, kanapki z hamburgerem, 
kanapki z indykiem, kanapki z mięsem, kanapki z parówką 
[hot dog], kanapki z kurczakiem, kanapki z rybą, kanapki 
zawierające kurczaka, kanapki zawierające mieloną wołowi-
nę, kanapki zawierające sałatę, lasagne, liofilizowane dania, 
których głównym składnikiem jest ryż, liofilizowane dania, 
których głównym składnikiem jest makaron, makaron z se-
rem, makarony zawierające nadzienia, mięso w cieście [go-
towe], mięso z warzywami w cieście [pot pie], mięso zapie-
kane w cieście, naleśniki, paszteciki z kiełbaskami, paszteciki 
z wieprzowiny, pizze [gotowe], placki, placki z kurczakiem, 
placki z nadzieniem z warzyw, posiłki składające się głównie 
z makaronów, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy 
gotowe zawierające makaron, potrawy liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest ryż, potrawy składające 
się głównie z ryżu, potrawy z makaronu, ryba w cieście, sa-
łatka ryżowa, sałatka z makaronem, sałatka z makaronu typu 
rurki, sandwicze, spaghetti i klopsy, suche i płynne potrawy 
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, 
tortille, warzywa w cieście, wrapy z kurczakiem, zapakowane 
zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również 
z mięsa, ryb lub warzyw, zawijana kanapka typu wrap.

(210) 488173 (220) 2018 07 12
(731) International Nutrition Co. Ltd. A/S, Allerod, DK
(540) Dumex

(531) 27.05.01, 28.03.99, 29.01.01
(510), (511) 5 żywność przeznaczona do specjalnych celów 
leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, żywność dla dzieci, niemowląt i osób 
chorych, żywność dla niemowląt ze specjalnymi potrzebami 
żywieniowymi, mleko dla dzieci i niemowląt, żywność dla 
niemowląt, mleko w proszku dla dzieci i niemowląt, diete-
tyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
suplementy odżywcze, preparaty witaminowe, błonnik 
pokarmowy, mieszanki mleczne w proszku dla niemowląt, 
mleko w proszku dla dzieci, tłuszcze mleczne, 29 warzywa 
w puszkach, konserwy z owocami, przekąski do spożycia 
między posiłkami zawierające owoce lub warzywa, przekąski 



22 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT44/2018

na bazie owoców, mleko, napoje mleczne, mleczne produk-
ty, mleko w proszku, mleko sojowe (substytut mleka), mleko 
fasolowe w proszku, tłuszcze jadalne, krem na bazie masła, 
śmietana [produkty mleczarskie].

(210) 488252 (220) 2018 07 16
(731) ESTI POLYMER SPÓŁKA JAWNA D.B. ZRAJKOWSKA, 

J.R. JĘDROWICZ, Ełk
(540) ESTIPOLYMER

(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, pół-
przetworzone mieszaniny polichlorku winylu, granulaty 
polichlorku winylu, panele wykonane z polichlorku winylu, 
40 przetwarzanie tworzyw sztucznych, przetwarzanie two-
rzyw sztucznych, produkcja wyrobów z gumy na zlecenie 
osób trzecich, produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 
na zlecenie osób trzecich.

(210) 488305 (220) 2018 07 17
(731) SOFTWARESTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) S SOFTWARESTUDIO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie serwerów, oprogramowanie 
komputerowe, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie 
do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytko-
we do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie 
do pobrania do przetwarzania w chmurze, serwery w chmu-
rze, 42 wynajmowanie pamięci serwerowej, wynajmowanie 
serwerów baz danych na rzecz osób trzecich, usługi pisania 
programów komputerowych, usługi konsultacyjne w zakre-
sie programowania komputerów, usługi programowania 
komputerowego do magazynowania danych, usługi progra-
mowania komputerów w celu analizowania i raportowania 
handlowego, usługi dostawcy hostingu w chmurze, doradz-
two w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze 
obliczeniowej.

(210) 488389 (220) 2018 07 18
(731) GMINA GIETRZWAŁD, Gietrzwałd
(540) GIETRZWAŁD GMINA PEŁNA CUDÓW

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.05, 
26.11.08

(510), (511) 16 ulotki, plakaty, etykiety z papieru, książki upo-
minkowe, nalepki, foldery informacyjne, kubki na ołówki, 
41 organizacja imprez sportowych, organizacja imprez kul-
turalnych i artystycznych.

(210) 488404 (220) 2018 07 18
(731) FIGAT WOJCIECH, Siedlce
(540) Flax Engine
(510), (511) 9 oprogramowanie, gry komputerowe, gry 
na konsole do gier, oprogramowanie do konsoli do gier, 
oprogramowanie do graficznego przetwarzania danych, 
oprogramowanie do grafiki komputerowej, oprogramo-
wanie do gier rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie 
do rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie do tworzenia 
gier komputerowych, sprzęt do danych, komputery, 28 kon-
sole do gier.

(210) 488503 (220) 2018 07 23
(731) MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Property-Ad
(510), (511) 36 usługi developerskie w zakresie: organizacji 
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administro-
wania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nie-
ruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, 
zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, 
powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich po-
zyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, 
kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 
pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo 
inwestycyjne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie do-
radztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościa-
mi, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprze-
daży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, zarządzanie 
nieruchomościami, zarządzanie inwestycjami w nierucho-
mości, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, informa-
cja o powyższych usługach.

(210) 488584 (220) 2018 07 24
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Maya orange ROLLS IN CHOCOLATE 

WITH ORANGE
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.11, 24.09.02, 24.09.05, 08.01.19, 
19.03.25

(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 488587 (220) 2018 07 24
(731) BUKOWSKA ANETA, Warszawa
(540) STARYCH MEBLI CZAR
(510), (511) 20 meble, w tym meble dawne i antyki, akceso-
ria meblowe do wyposażenia domu, lustra, ramy do obra-
zów, 37 konserwacja mebli, renowacja mebli, naprawa me-
bli, tapicerowanie mebli, 41 organizowanie i prowadzenie 
warsztatów (szkoleń).

(210) 488590 (220) 2018 07 24
(731) DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce

(540) BROWARY WARSZAWSKIE

(531) 29.01.06, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, ka-
lendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, 
materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności 
obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz 
naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów 
biurowych i handlowych, 25 ubrania, w tym koszule, bluzki, 
kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności 
obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, koszty (anali-
za), księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie 
nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługo-
wych i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: 
sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nierucho-
mości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, ad-
ministrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach 
działalności usługi w zakresie działalności obiektów biurowych 
i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, gara-
ży, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ra-
mach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary 
szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie 
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wy-
najmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiek-
tów biurowych i handlowych.

(210) 488591 (220) 2018 07 24
(731) DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce

(540) BROWARY WARSZAWSKIE

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszu-
ry, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, 
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji 

działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia 
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działal-
ności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania, w tym 
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów pro-
mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 re-
klama, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-
szur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiek-
tów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi 
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, 
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynko-
wych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usłu-
gowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie 
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie 
działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynaj-
mowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności 
obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi 
(snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach dzia-
łalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie 
sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biuro-
wych i handlowych.

(210) 488594 (220) 2018 07 24
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Peppy mint

(531) 05.03.11, 29.01.15, 27.05.01, 24.09.02, 25.05.25
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 488595 (220) 2018 07 24
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Maya orange

(531) 29.01.15, 26.11.01, 27.05.01, 24.09.02, 05.07.11
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.
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(210) 488596 (220) 2018 07 24
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Peppy mint

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.03.11, 24.09.02, 26.11.01, 08.01.99, 
26.15.09

(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 488644 (220) 2018 07 25
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) AGRO WIEŚCI NA LATO
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisa-
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputero-
we inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry 
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, 
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłosze-
niowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-

dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interakcyjnej, in-
terakcyjnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji 
poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-
-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci 
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia wi-
tryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowa-
nie graficzne.

(210) 488765 (220) 2018 07 30
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BYŁO NIE MINĘŁO - KRONIKA ZWIADOWCÓW 

HISTORII
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane 
dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, sprzęt do przetwarzania danych, kom-
putery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone 
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy 
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, 
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do na-
uki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie 
multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry kom-
puterowe, programy komputerowe, programy do pro-
wadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia 
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe 
do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, 
suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, cza-
sopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, arty-
kuły papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], 
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podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki foto-
graficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do opra-
wiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, 
fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przy-
klejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, 
rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywa-
nia fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty 
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie 
z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotogra-
fii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier 
do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną 
czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, na-
krycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż 
telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, 
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych 
klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, pro-
dukcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprze-
daż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach ma-
sowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowa-
nych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów 
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja 
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
usługi marketingu i public relations, merchandising, rekla-
mowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i progra-
mów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputero-
wych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sporto-
wych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej 
i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić 
konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obra-
zu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunika-
cyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablo-
wą, światłowodową i Internet, organizowanie systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozryw-
kowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udzia-
łem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktyw-
nej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie 
informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi 
teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie 
serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line 
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług 
teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron 
internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozryw-
ka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, 
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi-
kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produk-
cja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, 
montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizo-
wania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organi-
zowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze 
edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktyw-
nych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem 
sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu 
nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realiza-
cja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci interne-
towej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn 
internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie 
graficzne.

(210) 488766 (220) 2018 07 30
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BYŁO NIE MINĘŁO
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisa-
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputero-
we inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry 
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, 
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłosze-
niowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informa-
cji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji 
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 
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i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci 
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia wi-
tryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowa-
nie graficzne.

(210) 488798 (220) 2018 07 30
(731) ZAKŁADY MIĘSNE HAGA PLUS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jastrzębie Zdrój

(540) HAGA Wędliny od pokoleń

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 27.05.11, 
26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 
26.11.10

(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa i podrobów, wyroby 
kiełbasiane, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna, konserwy.

(210) 488810 (220) 2018 07 29
(731) FUNDACJA LOKALSI, Cieszyn
(540) Tramwaj
(510), (511) 9 gazety elektroniczne do pobrania, czasopisma 
elektroniczne, 16 gazety, gazety codzienne, papier gazeto-
wy, dodatki do gazet w postaci czasopism, historyjki obraz-
kowe w gazetach, rysunki satyryczne w gazetach, materiały 
drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
35 prenumerowanie gazet, usługi prenumeraty gazet, usłu-
gi reklamowe dotyczące gazet, prenumerata gazet dla osób 
trzecich, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, 
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, administrowa-
nie prenumeratą gazet dla osób trzecich, reklama w czaso-
pismach, broszurach i gazetach, załatwianie prenumeraty 
książek, recenzji, gazet lub komiksów, zapewnianie przestrze-
ni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, 
gazetach i magazynach, 41 wydawanie gazet, multimedial-
ne wydania gazet, publikacja gazet elektronicznych on-line, 
wypożyczanie gazet i czasopism, publikowanie gazet, pe-
riodyków, katalogów i broszur, publikowanie multimedialne 
magazynów, czasopism i gazet, publikowanie gazety dla 

klientów w Internecie, publikowanie elektronicznych gazet 
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, 43 kawiarnia, usługi barów i restauracji.

(210) 488882 (220) 2018 08 01
(731) FHU WILMAT L. MATECKI A. WIŚNIEWSKI  

SPÓŁKA JAWNA, Toruń
(540) APEXLINK

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.02.07, 26.02.18
(510), (511) 7 dynama do rowerów, 9 kaski dla rowerzystów, 
kaski ochronne dla rowerzystów, okulary dla rowerzystów, 
zamki rowerowe (elektryczne), prędkościomierze rowerowe, 
systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, 11 rowerowe 
światełka odblaskowe, światła odblaskowe na szprychy ro-
werowe, światła do rowerów, 12 rowery, rowery elektryczne, 
części i akcesoria do rowerów, przyczepki rowerowe, przy-
czepy do przewożenia rowerów, 25 odzież dla rowerzy-
stów, rękawiczki dla rowerzystów, buty dojazdy na rowerze, 
35 usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do ro-
werów, 37 konserwacja, serwis i naprawa rowerów, udziela-
nie informacji związanych z naprawą rowerów.

(210) 488902 (220) 2018 08 01
(731) KIERZKOWSKI MARCIN, Warszawa
(540) TUR
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo 
niskoalkoholowe.

(210) 488911 (220) 2018 08 02
(731) PRZYBYSZ PIOTR PROGRESS, Lubraniec
(540) lody lubranieckie klasyczne

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
26.11.01, 26.11.06, 26.11.08

(510), (511) 30 lody, sorbety.

(210) 488912 (220) 2018 08 02
(731) PRZYBYSZ PIOTR PROGRESS, Lubraniec
(540) lody lubranieckie 0% cukru

(531) 29.01.13, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.11, 27.05.17

(510), (511) 30 lody, sorbety.
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(210) 488927 (220) 2018 08 02
(731) KIERZKOWSKI MARCIN, Warszawa
(540) CHMIELAK
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo 
niskoalkoholowe.

(210) 488928 (220) 2018 08 02
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

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

(210) 488930 (220) 2018 08 02
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

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

(210) 488946 (220) 2018 08 01
(731) KAZAR FOOTWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) look alive
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, środki do czyszczenia i pielęgnacji obuwia, 
6 metalowe breloki, metalowe haczyki na odzież, wieszaki 
metalowe na ubrania, metalowe haczyki na torebki, klucze, 
9 kodowane karty lojalnościowe, urządzenia do przetwarza-
nia danych, mobilne odbiorniki danych, nośniki do przecho-
wywania danych, oprogramowanie komputerowe, nagrane 
płyty dvd z ćwiczeniami fitness, etui na telefony komórko-
we, etui na smartfony, etui na urządzenia do magazynowa-
nia danych, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui 
na okulary, 14 breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych, 
wisiorki do kluczy z metali szlachetnych, wisiorki do kluczy 
(ozdoby lub breloczki), biżuteria, kamienie szlachetne, przy-
rządy do mierzenia czasu, etui na biżuterię, etui na zegarki, 
spinki do mankietów, 16 etui na przybory do pisania, torby 
papierowe do pakowania, papierowe pudełka do pakowa-
nia, kartonowe pudełka do pakowania, papier do pakowania 
prezentów, dekoracyjny papier do pakowania, karty, bony 
upominkowe, upominkowe artykuły papiernicze, papierowe 
karty lojalnościowe, albumy ślubne, zaproszenia, dekoracje 
z papieru [flagi], dekoracje na stół z papieru, 18 paski skó-
rzane do bagażu, paski skórzane [inne niż odzież], plecaki, 
torby, portmonetki, saszetki męskie, saszetki biodrowe, port-
fele, etui na karty [portfele], etui na karty kredytowe, etui 
na klucze, etui na wizytówki, kosmetyczki bez wyposażenia, 
rękawiczki ze skóry lub imitacji skóry, parasole, walizy, torby 
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do prze-
noszenia, torebki na ramię, torebki, torebki-kuferki, torebki 
na biodra, torby na zakupy, torby plażowe, zestawy podróż-
ne [wyroby skórzane], torby podróżne na buty, aktówki, etui, 
futerały na dokumenty, torby szkolne, torby gimnastyczne, 
torby sportowe, futerały na przybory do golenia, sprzedawa-
ne bez wyposażenia, 21 grzebienie, gąbki, szczotki, wyroby 

szczotkarskie, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, 
przybory kuchenne, artykuły gospodarstwa domowego, 
porcelana, szklane wyroby, wyroby ceramiczne dla gospo-
darstwa domowego, kosmetyczki na przybory toaletowe, 
etui na grzebienie, pojemniki kuchenne, 25 odzież, obuwie, 
wkładki do obuwia, podeszwy do obuwia, nakrycia głowy, 
paski do butów, apaszki, 26 koronka, sznurowadła do bu-
tów, hafty, wstążki, guziki, napy, zatrzaski, haftki, szpilki, igły, 
klamry do włosów, klamry do pasków, klamry do odzieży, 
sprzączki do pasków, sprzączki do obuwia, haczyki do obu-
wia, haczyki do ubrań [zapięcia], błyskawiczne zamki, oczka 
do odzieży, przepaski do włosów, kokardy do włosów, szpil-
ki i wsuwki do włosów, 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, lody, sorbety, batony zbożowe i energetyczne, 
kawa, herbata, kakao, chleb, 31 świeże owoce i warzywa, 
owoce morza (żywe), 32 napoje bezalkoholowe, mrożone 
napoje owocowe, bezalkoholowe napoje z soków owoców, 
napoje energetyzujące, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi reklamowe 
i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty i in-
ternetu, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, organizowanie i prowadzenie promocyj-
nych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, usłu-
gi w zakresie dekoracji, 41 szkolenie w zakresie kosmetyki 
i urody, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, 
usługi sportowe i w zakresie fitnessu, organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, treningi 
zdrowotne i treningi fitness, usługi klubów zdrowia i klubów 
sprawności fizycznej [fitness klub], usługi edukacyjne doty-
czące zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z dietą, organizowanie festiwali, koncerty muzyczne, organi-
zacja imprez kulturalnych i artystycznych, szkolenia w dzie-
dzinie oprogramowania, organizowanie rozrywki podczas 
uroczystości weselnych, organizowanie imprez w celach 
rozrywkowych, 42 usługi w zakresie projektowania biżute-
rii, projektowanie dekoracji wnętrz, rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 43 organiza-
cja przyjęć weselnych [żywność i napoje], katering obejmu-
jący żywność i napoje, spersonalizowane usługi planowania 
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, hotele, ho-
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
usługi w zakresie zakwaterowania, usługi biura turystyczne-
go w celu rezerwacji podróży, 44 usługi kosmetyczne, kon-
sultacje dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczą-
ce kosmetyków, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, zabiegi pielęgnacji urody, salony fryzjerskie, usługi 
medyczne, usługi weterynaryjne, usługi doradcze związane 
z dietą, usługi spa,usługi kosmetyczne, konsultacje dotyczą-
ce kosmetyków, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, 
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, zabiegi 
pielęgnacji urody, salony fryzjerskie, usługi medyczne, usługi 
weterynaryjne, usługi doradcze związane z dietą, usługi spa, 
45 planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, interne-
towe usługi zapoznawania osób.

(210) 488987 (220) 2018 08 03
(731) WŁODARCZYK ADAM, DOCZEKALSKA MAŁGORZATA 

GA STAR SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew
(540) meblezet
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(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, zestawy meblowe, kredensy, komody, 
ławy, witryny, stoły, stoliki, ławy, regały, biblioteki, kufry, szafy, 
szafy do zabudowy, szafki, sekretarzyki, toaletki, blaty stołów 
i biurek, meble biurowe, meble gabinetowe, biurka, półki, 
meble szkolne, meble tapicerowane, meble wypoczynkowe, 
skórzane meble wypoczynkowe, narożniki, kanapy, kanapy 
z funkcją spania, sofy, pufy, krzesła, taborety, fotele, fotele 
z funkcją spania, wieszaki na ubrania, parawany, meble do sy-
pialni, sypialnie, łóżka, materace, niemetalowe ramy do łóżek, 
meble dziecięce, pojemniki na zabawki, meble ogrodowe, 
kwietniki, kosze i koszyki niemetalowe, drabinki z drzewa lub 
tworzyw sztucznych, meble kampingowe, drzwi do mebli, 
gabloty, karnisze do zasłon, pojemniki niemetalowe, rolki 
do zasłon, skrzynie niemetalowe, ramy, lustra, stojaki na para-
sole, stojaki na gazety, stojaki na kapelusze, poduszki, pościel 
oprócz bielizny pościelowej, zagłówki.

(210) 488988 (220) 2018 08 03
(731) WŁODARCZYK ADAM, DOCZEKALSKA MAŁGORZATA 

GA STAR SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew
(540) Dobre materace

(531) 12.01.04, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, meble tapicerowane, meble wy-
poczynkowe, skórzane meble wypoczynkowe, narożniki, 
kanapy, kanapy z funkcją spania, sofy, pufy, krzesła, tabore-
ty, fotele, fotele z funkcją spania, kanapy, meble do sypialni, 
sypialnie, łóżka, niemetalowe ramy do łóżek, materace, ma-
terace do łóżek, materace sprężynowe, materace nadmuchi-
wane, meble dziecięce, ogrodowe meble wypoczynkowe, 
leżaki, materace do ogrodowych mebli wypoczynkowych, 
poduszki, poduszki do krzeseł, poduszki do foteli, pufy do fo-
teli, zagłówki.

(210) 489036 (220) 2018 08 03
(731) ŻOCHOWSKI IWO DOMINIK, Warszawa
(540) DoubleCloud

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, platformy 
oprogramowania komputerowego nagrane lub do pobrania, 
programy komputerowe, sprzęt komputerowy, sprzęt peryfe-
ryjny do komputerów, 35 reklama, reklama korespondencyjna, 
zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, 
rozpowszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tek-

stów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wy-
najem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobko-
we zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi 
dla osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej, administrowanie programami lojalności konsumenta, 
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie in-
formacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, audyt działalności 
gospodarczej, sprzedaż takich produktów jak: oprogramowa-
nie komputerowe, platformy oprogramowania komputerowe-
go nagrane lub do pobrania, programy komputerowe, sprzęt 
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, 42 udo-
stępnianie usług przechowywania w chmurze, mianowicie 
udostępnianie programów komputerowych do tworzenia 
kopii zapasowych w celu ochrony aplikacji oprogramowania 
jako usługi [SaaS], odzyskiwania oraz archiwizowania elektro-
nicznych danych klientów, zdalne tworzenie kopii zapasowych 
danych elektronicznych on-line, usługi elektronicznego prze-
chowywania danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów 
i innych danych elektronicznych, elektroniczne przechowy-
wanie nośników elektronicznych, mianowicie przechowywa-
nie danych zapisanych na nośnikach optycznych, cyfrowych 
i magnetycznych, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakre-
sie danych z komputerowych dysków twardych, odzyskiwanie 
danych komputerowych i elektroniczne archiwizowanie da-
nych, zapewnianie tymczasowego użytkowania oprogramo-
wania nie do pobrania on-line za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej do użytku w związku z cyfrowymi usłu-
gami archiwizowania, mianowicie przechwytywanie plików 
i danych zawierających dane elektroniczne, usługi kompute-
rowe, mianowicie usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] 
obejmujące oprogramowanie wspomagające tworzenie kopii 
zapasowych plików i aplikacji, odzyskiwanie plików i aplikacji, 
transfer lub przesyłanie plików i aplikacji między komputera-
mi, przywracanie plików i aplikacji oraz kontrolę nad plikami, 
aplikacjami i sprzętem, projektowanie i ulepszanie sprzę-
tu oraz oprogramowania komputerowego, aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, analizy systemów kom-
puterowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompu-
terowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, dostarczanie informacji o technologii kompu-
terowej i programowaniu za pośrednictwem strony interne-
towej, badania techniczne, hosting serwerów, hosting stron 
internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, 
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynaj-
mowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego.
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(210) 489039 (220) 2018 08 03
(731) KILIŃSKA ADRIANNA, Warszawa
(540) engave

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, oprogramowa-
nie komputerowe nagrane, oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające przesyłanie wiadomości i wiadomości bły-
skawicznych za pośrednictwem Internetu, oprogramowa-
nie komputerowe do użytku przy przesyłaniu krótkich wia-
domości tekstowych (SMS) i wiadomości multimedialnych 
(MMS), oprogramowanie komputerowe do rozmów wideo, 
wideokonferencji, krótkich wiadomości tekstowych (SMS), 
wiadomości błyskawicznych, udostępniania ekranu, przesy-
łania cyfrowych plików między użytkownikami i sygnalizacji 
obecności użytkownika, gdzie wszystkie wyżej wymienio-
ne funkcje komunikacyjne są udostępniane użytkownikom 
w ramach jednego graficznego interfejsu użytkownika apli-
kacji, a wszelka komunikacja bazująca na tych funkcjach jest 
przesyłana za pośrednictwem Internetu, komputery, napędy 
dysków do komputera, pamięci komputerowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, platformy oprogramowania komputerowego 
nagrane lub do pobrania, programy komputerowe, publika-
cje elektroniczne do pobrania, sprzęt komputerowy, sprzęt 
peryferyjny do komputerów, 35 reklama, reklama korespon-
dencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, organi-
zowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, produk-
cja filmów reklamowych, projektowanie materiałów rekla-
mowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, usługi marketingowe, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w za-
kresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich 
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, admini-
strowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informa-
cji w plikach komputerowych dla osób trzecich, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, audyt działalności 
gospodarczej, sprzedaż produktów takich jak: magnetyczne 
nośniki danych, oprogramowanie komputerowe nagrane, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające przesyłanie 
wiadomości i wiadomości błyskawicznych za pośrednic-
twem Internetu, oprogramowanie komputerowe do użyt-
ku przy przesyłaniu krótkich wiadomości tekstowych (SMS) 
i wiadomości multimedialnych (MMS), oprogramowanie 

komputerowe do rozmów wideo, wideokonferencji, krótkich 
wiadomości tekstowych (SMS), wiadomości błyskawicznych, 
udostępniania ekranu, przesyłania cyfrowych plików mię-
dzy użytkownikami i sygnalizacji obecności użytkownika, 
gdzie wszystkie wyżej wymienione funkcje komunikacyjne 
są udostępniane użytkownikom w ramach jednego graficz-
nego interfejsu użytkownika aplikacji, a wszelka komunikacja 
bazująca na tych funkcjach jest przesyłana za pośrednic-
twem Internetu, komputery, napędy dysków do komputera, 
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, platformy 
oprogramowania komputerowego nagrane lub do pobra-
nia, programy komputerowe, sprzęt komputerowy, sprzęt 
peryferyjny do komputerów, 37 informacja o naprawach, in-
stalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 
instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń 
biurowych, 42 projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz opro-
gramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramo-
wania komputerowego, analizy systemów komputerowych, 
chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeń-
stwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i roz-
budowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, badania techniczne, hosting 
serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwa-
nie danych komputerowych, opracowywanie oprogramo-
wania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, projektowanie systemów komputerowych, prze-
chowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projekto-
wanie indeksów informacji opartych na stronach interne-
towych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkowni-
ka, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, 
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wy-
najmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego.

(210) 489131 (220) 2018 08 08
(731) SKARBY ROZTOCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Lubelski
(540) Zimna ZOŚKA
(510), (511) 16 bloki listowe, papeteria, foldery, broszury, 
kalendarze, karty pocztowe, koperty, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, nalepki, naklejki, papierowe nakrycia 
stołowe, opakowania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, papier, papier do pakowania, publikacje drukowane, 
serwetki papierowe, ulotki, 30 lody, desery lodowe, ciasta 
lodowe, wyroby lodowe, kawa, napoje na bazie kawy, wy-
roby cukiernicze i słodycze, herbata, 32 lemoniada, koktajle 
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, piwo, soki owocowe 
i warzywne, 35 organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, reklama, 
usługi handlu detalicznego lub hurtowego w związku z lo-
dami, deserami lodowymi, ciastami lodowymi, wyrobami 
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lodowymi, kawą, napojami na bazie kawy, wyrobami cukier-
niczymi i słodyczami, lemoniadą, koktajlami bezalkoholowy-
mi, napojami bezalkoholowymi, piwem, sokami owocowymi 
i warzywnymi, herbatą, 41 organizowanie przyjęć, 43 pro-
wadzenie lodziarni, prowadzenie cukierni, prowadzenie ka-
wiarni, prowadzenie restauracji lub baru, przygotowywanie 
posiłków i napojów, obsługa gastronomiczna, catering.

(210) 489181 (220) 2018 08 08
(731) PAWLIKOWSKI MIROSŁAW, Bystrzyca Kłodzka
(540) TORNADO CLASSIC BATTERY

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do gromadzenia i prze-
chowywania energii elektrycznej, akumulatory zapłonowe, 
akumulatory alkaliczne, akumulatory samochodowe, rozrusz-
niki akumulatorowe, skrzynki akumulatorowe, akumulatory 
do pojazdów, akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory 
energii fotowoltaicznej, grodzie akumulatorów elektrycz-
nych, ładowarki dla akumulatorów, baterie akumulatoro-
we litowe, akumulatory do pojazdów elektrycznych, płyty 
do akumulatorów elektrycznych, szklane obudowy do aku-
mulatorów, urządzenia do ładowania akumulatorów, aku-
mulatorki do powtórnego naładowania, akumulatory typu 
push-on [wciskane], urządzenia do ładowania akumulatorów 
elektrycznych, ładowarki do akumulatorów do pojazdów 
silnikowych, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, aparatura i urządzenia do sterowania przepły-
wu energii elektrycznej, kable rozruchowe do akumulato-
rów, przyrządy miernicze do wykrywania i monitorowania, 
wskaźniki i kontrolery, urządzenia pomiarowe do liczenia, 
wyrównywania i kalibracji znajdujące zastosowanie przy 
obsłudze akumulatorów, kwasomierze do akumulatorów, 
urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia 
dydaktyczne i symulatory, urządzenia nawigacyjne, napro-
wadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficz-
ne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne.

(210) 489182 (220) 2018 08 08
(731) PAWLIKOWSKI MIROSŁAW, Bystrzyca Kłodzka
(540) NIUTON

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do gromadzenia i prze-
chowywania energii elektrycznej, akumulatory zapłonowe, 
akumulatory alkaliczne, akumulatory samochodowe, rozrusz-
niki akumulatorowe, skrzynki akumulatorowe, akumulatory 
do pojazdów, akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory 
energii fotowoltaicznej, grodzie akumulatorów elektrycz-
nych, ładowarki dla akumulatorów, baterie akumulatoro-
we litowe, akumulatory do pojazdów elektrycznych, płyty 
do akumulatorów elektrycznych, szklane obudowy do aku-
mulatorów, urządzenia do ładowania akumulatorów, aku-
mulatorki do powtórnego naładowania, akumulatory typu 
push-on [wciskane], urządzenia do ładowania akumulatorów 

elektrycznych, ładowarki do akumulatorów do pojazdów 
silnikowych, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, aparatura i urządzenia do sterowania przepły-
wu energii elektrycznej, kable rozruchowe do akumulato-
rów, przyrządy miernicze do wykrywania i monitorowania, 
wskaźniki i kontrolery, urządzenia pomiarowe do liczenia, 
wyrównywania i kalibracji znajdujące zastosowanie przy 
obsłudze akumulatorów, kwasomierze do akumulatorów, 
urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia 
dydaktyczne i symulatory, urządzenia nawigacyjne, napro-
wadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficz-
ne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne.

(210) 489185 (220) 2018 08 08
(731) PAWLIKOWSKI MIROSŁAW, Bystrzyca Kłodzka
(540) EXPERT BATTERIEN

(531) 26.04.02, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do gromadzenia i prze-
chowywania energii elektrycznej, akumulatory zapłonowe, 
akumulatory alkaliczne, akumulatory samochodowe, rozrusz-
niki akumulatorowe, skrzynki akumulatorowe, akumulatory 
do pojazdów, akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory 
energii fotowoltaicznej, grodzie akumulatorów elektrycz-
nych, ładowarki dla akumulatorów, baterie akumulatoro-
we litowe, akumulatory do pojazdów elektrycznych, płyty 
do akumulatorów elektrycznych, szklane obudowy do aku-
mulatorów, urządzenia do ładowania akumulatorów, aku-
mulatorki do powtórnego naładowania, akumulatory typu 
push-on [wciskane], urządzenia do ładowania akumulatorów 
elektrycznych, ładowarki do akumulatorów do pojazdów 
silnikowych, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, aparatura i urządzenia do sterowania przepły-
wu energii elektrycznej, kable rozruchowe do akumulato-
rów, przyrządy miernicze do wykrywania i monitorowania, 
wskaźniki i kontrolery, urządzenia pomiarowe do liczenia, 
wyrównywania i kalibracji znajdujące zastosowanie przy 
obsłudze akumulatorów, kwasomierze do akumulatorów, 
urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia 
dydaktyczne i symulatory, urządzenia nawigacyjne, napro-
wadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficz-
ne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne.

(210) 489201 (220) 2018 08 09
(731) ROMANOWSKI JAROSŁAW ROMANOWSKI GROUP, 

Opole
(540) JANOBIO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, two-
rzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze 
i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, 
substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) 
przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypeł-
niania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku 



Nr  ZT44/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 31

w przemyśle i nauce, 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty to-
aletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produk-
ty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne 
substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i ścierania, 5 produkty farmaceutyczne, 
preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostoso-
wane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność 
dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, 
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, 
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy.

(210) 489209 (220) 2018 08 09
(731) CHOLEWIŃSKI PIOTR, Warszawa
(540) GENTLEMAN PROJECT
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompakto-
we [audio-wideo], dyski kompaktowe [CD - ROM-y], dyski 
magnetyczne, dyski optyczne, dzwonki do ściągnięcia do te-
lefonu komórkowego, filmy kinematograficzne naświetlone, 
hologramy, magnetyczne nośniki danych, nośniki do reje-
stracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, optyczne 
nośniki informacji, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy ma-
gnetyczne, taśmy wideo, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty 
z papieru lub kartonu, bilety, broszury, czasopisma [periody-
ki], drukowane publikacje, fotografie [wydrukowane], gazety, 
kalendarze, korty muzyczne z życzeniami, katalogi, książki, 
materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], pieczęcie [stemple], 
podręczniki [książki] prospekty, rozkłady, repertuary godzi-
nowe [drukowane], szyldy z papieru lub z kartonu, ulotki, wy-
druki graficzne, 41 organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, publikowanie książek, wypożyczanie 
książek, kształcenie praktyczne [pokazy], nagrywanie filmów 
na taśmach wideo [filmowanie], organizowanie i prowadze-
nia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie 
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, or-
ganizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizo-
wanie spektakli [impresariat], organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury lub edukacji, producenckie usługi muzyczne, 
produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów 
na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych 
niż teksty reklamowe], radiowe programy rozrywkowe, reali-
zacja spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, in-
formacja o rozrywce, rozrywka [widowiska], sale koncertowe, 
realizacja spektakli, wystawianie spektakli, wystawianie spek-
takli na żywo, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], organi-
zacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją.

(210) 489217 (220) 2018 08 09
(731) OSĘKA MACIEJ 4EYEZ, Duchnów
(540) SOLUTIONS 4eyez

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki perfumeryjne i zapachowe, olejki 
eteryczne i ekstrakty aromatyczne, środki toaletowe, pre-
paraty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki, mydła i żele, 
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do włosów, 
środki do higieny jamy ustnej, 5 produkty farmaceutycz-
ne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów 
medycznych i stosowane w higienie osobistej, dietetycz-
na żywność i substancje do celów leczniczych lub wete-
rynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne dla ludzi i zwierząt, środki dezyn-
fekcyjne, antyseptyczne i odkażające, środki do celów 
leczniczych, preparaty farmaceutyczne, leki, preparaty, 
materiały i artykuły medyczne i weterynaryjne w klasie 5, 
preparaty medyczne i weterynaryjne, preparaty medycz-
ne do odchudzania, preparaty do diagnostyki medycznej, 
preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty 
biochemiczne do użytku medycznego, preparaty kantary-
dowe do użytku medycznego, preparaty aminokwasowe 
do użytku medycznego, preparaty grzybobójcze do użyt-
ku medycznego, preparaty chemiczne do analizy DNA, 
probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku medyczne-
go, preparaty zawierające pantenol do użytku medyczne-
go, preparaty czyszczące do skóry do użytku medycznego, 
preparaty i substancje weterynaryjne, preparaty farmaceu-
tyczne do użytku weterynaryjnego, preparaty kantarydowe 
do użytku weterynaryjnego, probiotyczne preparaty bakte-
ryjne do użytku weterynaryjnego, preparaty weterynaryjne 
do leczenia zakażeń bakteryjnych jelit, medyczne i chirur-
giczne materiały opatrunkowe, materiały do podtrzymy-
wania opatrunków, materiały do testów diagnostycznych 
do użytku medycznego, materiały pochłaniające zapachy, 
preparaty i materiały diagnostyczne, materiały radioaktyw-
ne do celów medycznych, materiały syntetyczne do nasta-
wiania kości, materiały do profilaktyki jamy ustnej, materiały 
do wszczepiania do sterowanej regeneracji tkanek, wchła-
niające artykuły higieniczne, preparaty i artykuły higie-
niczne, artykuły spożywcze dla diabetyków, albuminowe 
artykuły żywnościowe do celów medycznych, biologiczne 
preparaty do celów medycznych i weterynaryjnych, prepa-
raty, materiały i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, materiały do plombowania zębów, 
woski dentystyczne, preparaty i materiały diagnostyczne, 
biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, mate-
riały do testów diagnostycznych do użytku medycznego, 
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
plastry, aplikatory w klasie 5, 10 protezy kończyn, oczu i zę-
bów, sztuczne implanty, urządzenia, narzędzia i przybory 
chirurgiczne i do leczenia ran, przyrządy i przybory denty-
styczne, aparatura, przybory i instrumenty medyczne i we-
terynaryjne, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, 
narzędzia do diagnostyki medycznej, przyrządy do anali-
zy medycznej, materiały do użytku medycznego i chirur-
gicznego w klasie 10, materiały medyczne i weterynaryjne 
w klasie 10, materiały do zszywania, materiały do bandażo-
wania, materiały unieruchamiające do użytku medycznego 
i chirurgicznego, materiały uszczelniające do sztucznych 
przetok, materiały na biologiczne implanty kości, materia-
ły na implanty do użytku w chirurgii, produkty i materiały 
do zszywania i zamykania ran, artykuły medyczne i wetery-
naryjne w klasie 10, artykuły antykoncepcyjne, artykuły or-
topedyczne, artykuły do ćwiczeń fizycznych służące do tre-
ningu fizycznego do celów medycznych, aplikatory w klasie 
10, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do le-
ków, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory 
do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów 
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farmaceutycznych, aplikatory w postaci gąbek do użytku 
medycznego, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt 
do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, gumowe ar-
tykuły do higieny, artykuły ortopedyczne, bandaże ortope-
dyczne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie 
działalności handlowej, doradztwo biznesowe w zakresie 
prowadzenia przedsiębiorstwa handlowego lub przemy-
słowego lub działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, reklama połączona z usługa-
mi doradztwa biznesowego, zarządzania i administrowania 
działalnością handlową, przemysłową lub gospodarczą, 
reklama radiowa, reklama połączona ze sprzedażą aparatu-
ry, urządzeń i materiałów medycznych i weterynaryjnych, 
sprzedaż aparatury, urządzeń i materiałów medycznych 
i weterynaryjnych, również za pośrednictwem Internetu, 
sprzedaż detaliczna środków i preparatów farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, również za pośrednictwem Internetu, usługi 
handlu hurtowego w zakresie środków i preparatów farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-
trzenia medycznego, również za pośrednictwem Internetu, 
prezentowanie produktów w mediach, również za pośred-
nictwem Internetu, dla celów sprzedaży detalicznej i hur-
towej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, 42 naukowe i techniczne usłu-
gi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza 
i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego 
sprzętu i oprogramowania, usługi badawczo-rozwojowe, 
doradztwo technologiczne, prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi laborato-
riów naukowych, usługi badawcze w dziedzinie medycyny 
i farmakologii, usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, 
analizy, badania i usługi chemiczne, badania naukowe, 
badania biologiczne, badania w dziedzinie kosmetyki, ba-
dania techniczne, badania fizyczne, próby kliniczne, usłu-
gi inżynieryjne, usługi naukowe i technologiczne, usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, usługi inżynierskie 
i naukowe w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania 
raportów na polu naukowym i technologicznym, badania 
naukowe w dziedzinie medycyny, 44 usługi medyczne, 
analizy medyczne związane z leczeniem osób, badania me-
dyczne, prześwietlenia rentgenowskie, pobieranie próbek 
krwi, pomoc medyczna, opieka medyczna, usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, usługi banków krwi, usługi dentystycz-
ne, usługi farmaceutyczne, porady w zakresie farmakologii, 
porady aptekarskie, usługi optyczne, usługi higieniczne 
i kosmetyczne dla ludzi i zwierząt, wypożyczanie sprzętu 
medycznego i weterynaryjnego.

(210) 489223 (220) 2018 08 09
(731) NANO-TECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) AXOBIOTIC
(510), (511) 1 koloidowe środki grzybobójcze, bakteriobój-
cze, przeciwwirusowe i antyelektrostatyczne do celów in-
nych niż medyczne lub weterynaryjne, dodatki chemiczne 
do środków grzybobójczych, bakteriobójczych, przeciw-
wirusowych i antyelektrostatycznych, detergenty używane 
w procesach produkcyjnych, preparaty chemiczne do uzdat-
niania wody, preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych 
inne, niż do celów medycznych i weterynaryjnych, woda de-
stylowana, 2 koloidowe środki grzybobójcze, bakteriobójcze 
i antyelektrostatyczne do farb, pokostów, lakierów, środków 

zapobiegających korozji i zabezpieczających drewno, barw-
ników, zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, 3 koloidowe 
środki grzybobójcze, bakteriobójcze i antyelektrostatyczne 
do środków wybielających i innych substancji stosowanych 
w praniu, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydeł, środków perfumeryjnych, kosmetyków, 
płynów do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia 
zębów, 4 koloidowe środki grzybobójcze, bakteriobójcze 
i antyelektrostatyczne, uzdatniacze, katalizatory do olejów 
i tłuszczów przemysłowych, smarów, mieszanin pochła-
niających kurz, nawilżających i wiążących oraz do paliw, 
5 koloidowe środki grzybobójcze, bakteriobójcze i anty-
elektrostatyczne do celów medycznych, farmaceutycznych 
i weterynaryjnych, dezynfekcyjne środki do celów higienicz-
nych, 35 sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa ww. układów ko-
loidalnych i dodatków chemicznych.

(210) 489228 (220) 2018 08 09
(731) AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI 

W GDAŃSKU, Gdańsk
(540) aMuz

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 41 kształcenie na Uniwersytetach i w szkołach 
wyższych.

(210) 489232 (220) 2018 08 09
(731) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jelenia Góra

(540) Garda MED

(531) 02.03.01, 05.07.09, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty farmaceutycz-
ne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty 
i substancje dietetyczne - zwłaszcza dietetyczne środki spo-
żywcze, suplementy diety, środki odżywcze do celów lecz-
niczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, produkty 
pochodzenia naturalnego do celów farmaceutycznych 
i leczniczych, żywność dla niemowląt, 10 wyroby medycz-
ne, aparaty i instrumenty medyczne, ręczne spraye do celów 
medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych.

(210) 489233 (220) 2018 08 09
(731) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jelenia Góra



Nr  ZT44/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 33

(540) Garda VOCAL

(531) 05.07.12, 02.03.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15, 11.01.09, 
19.03.09, 08.07.25, 19.03.01

(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty farmaceutycz-
ne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty 
i substancje dietetyczne - zwłaszcza dietetyczne środki spo-
żywcze, suplementy diety, środki odżywcze do celów lecz-
niczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, produkty 
pochodzenia naturalnego do celów farmaceutycznych 
i leczniczych, żywność dla niemowląt, 10 wyroby medycz-
ne, aparaty i instrumenty medyczne, ręczne spraye do celów 
medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych.

(210) 489234 (220) 2018 08 09
(731) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jelenia Góra

(540) Garda TYMIANEK I PODBIAŁ

(531) 02.03.01, 05.05.04, 05.05.22, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty farmaceutycz-
ne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty 
i substancje dietetyczne - zwłaszcza dietetyczne środki spo-
żywcze, suplementy diety, środki odżywcze do celów lecz-
niczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, produkty 
pochodzenia naturalnego do celów farmaceutycznych 
i leczniczych, żywność dla niemowląt, 10 wyroby medycz-
ne, aparaty i instrumenty medyczne, ręczne spraye do celów 
medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych.

(210) 489237 (220) 2018 08 10
(731) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbaj, IN
(540) EQUIRAN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i lecznicze.

(210) 489238 (220) 2018 08 10
(731) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbaj, IN
(540) AFAQUIS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i lecznicze.

(210) 489239 (220) 2018 08 10
(731) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbaj, IN
(540) QUATISUN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i lecznicze.

(210) 489259 (220) 2018 08 10
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) KUBUŚ K

(531) 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.21, 
29.01.13, 26.02.05, 26.02.18

(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, desery owocowe, przekąski na bazie owoców, 
przekąski z owoców, koktajle mleczne, napoje mleczne, de-
sery mleczne, sałatki owocowe, 30 batoniki zbożowe, prze-
kąski zbożowe, chipsy [produkty zbożowe], biszkopty, ciasto, 
ciastka, wyroby cukiernicze, ciastka, kruche ciastka (herbat-
niki), ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, cukierki, po-
madki [cukierki], cukierki, batony i guma do żucia, słodycze 
[cukierki], gofry, galaretki owocowe [słodycze], herbatniki 
petit-beurre, herbatniki, sorbety [lody wodne], lody na ba-
zie jogurtu [lody jako główny składnik], lody, lód, lody spo-
żywcze, mrożone jogurty i sorbety, krakersy, krakersy z pre-
paratów zbożowych, płatki kukurydziane, miód, preparaty 
zbożowe pokryte cukrem i miodem, musy owocowe [sosy], 
musy (słodycze), słodycze, przekąski sporządzone z produk-
tów zbożowych, przekąski ze zboża, 32 napoje bezalkoho-
lowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, 
koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], napoje o smaku 
warzywnym, soki warzywne [napoje], soki warzywne, napo-
je owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje, napoje 
bezalkoholowe o smaku owocowym, wody mineralne i ga-
zowane, napoje owocowe i soki owocowe, napoje zawierają-
ce głównie soki owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, 
bezalkoholowe, syropy do wytwarzania napojów bezalko-
holowych, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 
41 organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych 
lub rozrywkowych], organizowanie imprez i zawodów spor-
towych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, 
organizowanie konkursów, organizacja konkursów edukacyj-
nych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie 
konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wykładów 
edukacyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, usłu-
gi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne dotyczące 
sportu, usługi polegające na organizowaniu i obsłudze wy-
darzeń oraz imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywko-
wych i sportowych, zwłaszcza promujących zdrowy tryb ży-
cia oraz aktywność sportową, usługi związane z organizacją 
wypoczynku.
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(210) 489265 (220) 2018 08 10
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) DECOMORRENO

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.15, 26.04.02, 07.01.13, 
06.07.25

(510), (511) 29 zabielacze do kawy, wiórki kokosowe, ro-
dzynki, migdały przetworzone, orzechy laskowe przetwo-
rzone, orzechy arachidowe prażone, solone, orzechy ara-
chidowe niełupane przetworzone, 30 kakao, napoje instant 
zawierające kakao, wyroby z kakao, napoje na bazie czekola-
dy, napoje czekoladowe instant, czekolada w proszku, wyro-
by z czekolady, kakao ciemne, kakao aromatyzowane, kawa 
instant, kawa naturalna, kawa cappuccino, kremy czekola-
dowe, kremy czekoladowo-orzechowe, kremy z orzeszków 
arachidowych.

(210) 489267 (220) 2018 08 10
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) Caprio

(531) 29.01.12, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17
(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 witaminami, drażetki polerowane jako słodycze, drażet-
ki z masą czekoladową otoczone powłoką z cukru, ciastka, 
ciasto w proszku, płatki kukurydziane, karmelki, polewy owo-
cowe, polewa czekoladowa, polewa kakaowa, polewy aro-
matyzowane, dodatki do deserów mianowicie czekoladowe 
dodatki do deserów, sosy owocowe, sosy czekoladowe, sosy 
kakaowe, kremy owocowe, kremy czekoladowe, sosy aroma-
tyzowane, 32 napoje instant, napoje bezalkoholowe, wody 
mineralne gazowane i niegazowane, nektary owocowe, 
syropy owocowe, proszek do produkcji napojów, pastylki 
do produkcji napojów, soki owocowe, soki warzywne, soki 

owocowo-warzywne, soki wieloowocowe, soki wielowa-
rzywne, napoje owocowe, napoje warzywne, napoje wielo-
owocowe, napoje izotoniczne i energetyczne.

(210) 489274 (220) 2018 08 10
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Piaseczno

(540) AQUALITY
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje 
do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy 
i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skó-
ry, środki do mycia i pielęgnacji stóp: mydła: środki do mycia 
i kąpieli: środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, 
balsamy do włosów, odżywki do włosów, kremy do wło-
sów, emulsje do włosów, płyny do włosów, żele do włosów, 
pianki do włosów: środki perfumeryjne: perfumy: wody to-
aletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste 
i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu: fluidy: 
środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji 
i malowania paznokci: środki do higieny intymnej zawarte 
w tej klasie: środki do opalania i chroniące przed promienio-
waniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, preparaty 
do depilacji, pudry do makijażu: pudry do kąpieli, pudry hi-
gieniczne zawarte w tej klasie, środki do pielęgnacji zębów 
i jamy ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, pianki 
do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, 5 produkty 
i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy 
i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 
pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki i bal-
samy lecznicze, produkty lecznicze do stóp, sole do kąpie-
li do celów medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych, 
preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, 
płynów, żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wraż-
liwej, skóry suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami 
naczyniowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z prze-
barwieniami, skóry po zabiegach onkologicznych, skóry 
napromieniowanej po radioterapii, skóry z problemami łusz-
czycowymi, skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty lecz-
nicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, produk-
ty lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, 
preparaty witaminowe, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, suple-
menty diety wspomagające odchudzanie do celów leczni-
czych, suplementy diety przeznaczone do polepszania sta-
nu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów 
leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych.

(210) 489278 (220) 2018 08 10
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Mascarpino-mix do serka mascarpone delecta
(510), (511) 29 mleczne produkty, biały ser, biały miękki ser 
twarogowy, desery mleczne, desery wykonane z produktów 
mlecznych, przekąski na bazie mleka, ser miękki, ser śmietan-
kowy, ser w proszku, serek typu mascarpone, sery świeże nie-
dojrzewające, świeży biały ser, twaróg, 30 koncentraty i pół-
produkty w formie proszku do przygotowywania: deserów, 
pianek, serników, kremów, wyroby piekarnicze i cukiernicze 
w proszku.
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(210) 489292 (220) 2018 08 10
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) M! M!CHAŁKI Z WAWELU KLASYCZNE  

Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze

(531) 01.15.09, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 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) 489293 (220) 2018 08 10
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) M! M!CHAŁKI Z WAWELU BIAŁE Wawel  

Czujesz się dobrze, czynisz dobrze

(531) 01.15.09, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 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) 489316 (220) 2018 08 13
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 489317 (220) 2018 08 13
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

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

(210) 489318 (220) 2018 08 13
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 489399 (220) 2018 08 14
(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) POKOLENIE
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komór-
kowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbio-
ru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, 
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia 
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obra-
zu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające 
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane 
magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy ko-
mórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, 
nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane 
taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizual-
ne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, 35 reklama, orga-
nizacja kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania 
prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamo-
wych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych 
- Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośred-
nictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, syste-
matyzacji pisemnych informacji i ich przekazywaniu za po-
średnictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie 
pakietów informacji, tekstów reklamowych dostosowanych 
do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone 
w systemie on-line: prowadzenie kupna i sprzedaży, sprze-
daży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla 
sprzedaży towarów i usług rozrywkowych, 38 usługi teleko-
munikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji 
komórkowej, usługi związane z portalami telekomunika-
cyjnymi, usługi związane z portalami internetowymi, usługi 
w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu 
Internetu, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego 
powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania 
informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach tele-
komunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie 
informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem kompu-
terów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy 
pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, 
danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, 
usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, 
udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wy-
pożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, 
obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, 
satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośred-
nictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświe-
tlaczu aparatu telefonicznego, 41 informacje o imprezach 
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internetowych, usługi nauczania prowadzone za pośrednic-
twem sieci teleinformatycznych, publikacja elektroniczna 
on-line książek i periodyków, organizacja gier rozrywkowych, 
w tym gier on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, udostęp-
nianie dzwonków telefonicznych, grafiki na tapety, ikon 
graficznych, wygaszaczy ekranu, informacji sportowych, 
treści audio i muzycznych, wideo oraz możliwości wysyłania 
wiadomości tekstowych, dostępnych i/lub rozgrywanych 
za pośrednictwem urządzeń przenośnych i telefonów ko-
mórkowych, udostępnianie aktualności i informacji sporto-
wych za pośrednictwem urządzeń przenośnych i telefonów 
komórkowych.

(210) 489416 (220) 2018 08 16
(731) WIZNER MAGDA LE DESIR, Białystok
(540) LE DÉSIR

(531) 26.04.03, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.02
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież 
ze skóry, 40 obróbka materiałów, krawiectwo, 41 organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych, 42 projektowanie 
mody.

(210) 489434 (220) 2018 08 16
(731) STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA 

CHAMPIONS, Katowice
(540) CHAMPIONS AKADEMIA PIŁKARSKA

(531) 21.03.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 szkolenie sportowe, szkolenie w zakre-
sie sprawności fizycznej, szkolenie w zakresie ćwiczeń 
grupowych.

(210) 489468 (220) 2018 08 17
(731) Guangdong Oppo Mobile Telecommunications 

Corp., Ltd., Dongguan, CN
(540) oppo O-Free

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, telefony 
komórkowe, smartfony, odtwarzacze płyt DVD, słuchawki 
zakładane na głowę, baterie elektryczne, zegarki inteligent-
ne, skanery, urządzenia do przetwarzania danych, obudowy 
głośników, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej.

(210) 489510 (220) 2018 08 20
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril japoński ogród
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, 
środki odświeżające powietrze, 5 preparaty do odświeżania 
powietrza, odświeżacze powietrza, wkłady do odświeżaczy 
powietrza.

(210) 489541 (220) 2018 08 20
(731) KLOS ROBERT CENTRUM ANALIZ BRANŻOWYCH, 

Radzymin
(540) GMINA BEZPIECZNA

(531) 24.01.03, 24.17.24, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje promocyj-
ne, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, publikacje 
periodyczne drukowane, podręczniki [książki], 35 reklama 
i usługi reklamowe, usługi badawcze związane z reklamą, 
reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci ko-
munikacyjnej, reklama w czasopismach, broszurach i gaze-
tach, 41 edukacja, publikowanie podręczników, publikowa-
nie podręczników szkoleniowych, publikowanie materiałów 
drukowanych innych niż teksty reklamowe, publikowanie 
materiałów drukowanych dotyczących edukacji, redagowa-
nie tekstów, udostępnianie publikacji on-line, usługi wydaw-
nicze, usługi w zakresie publikowania on-line, wydawanie 
katalogów.

(210) 489557 (220) 2018 08 21
(731) AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SOLAMOR
(510), (511) 33 napoje alkoholowe bez piwa.

(210) 489569 (220) 2018 08 21
(731) SOWUL ADAM, Klebark Wielki
(540) ENERBLOCK

(531) 26.15.09, 27.05.01
(510), (511) 9 akumulatory przeznaczone do pracy cyklicz-
nej i buforowej, wykorzystywane do pojazdów elektrycz-
nych, łodzi, kamperów jako magazyny energii, do zastosowa-
nia w różnego rodzaju instalacjach jako magazyn energii lub 
awaryjne źródło zasilania, systemy alarmowe, komputerowe, 
fotowoltaiczne, akumulatory szczelnie zamknięte, załadowa-
ne typu VRLA, wytworzone zarówno w technologii VRLA jak 
i GEL.
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(210) 489592 (220) 2018 08 22
(731) MARTINEZ ADRIAN, Warszawa
(540) hr EMBASSY

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie personelem i kadrami, konsulta-
cje w zakresie zasobów ludzkich oraz zarządzanie działami 
i potrzebami zasobów ludzkich na miejscu u klienta, usługi 
wymiany pracowników, usługi w zakresie zatrudnienia cza-
sowego i na stałe oraz usługi administrowania procesami 
kadrowymi na miejscu, w tym przegląd i sprawdzanie ży-
ciorysów, zbieranie podań o pracę, rekrutacja personelu, 
przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzanie 
referencji, przeprowadzanie audytów z zakresu zarządzania 
personelem i kadrami, reklama, reklama korespondencyjna, 
zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych public relations. doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, produkcja filmów reklamo-
wych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowa-
nie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingo-
we, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trze-
cich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji 
na towary i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej, administrowanie programami 
lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, badania dotyczące działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, 41 doradztwo zawodowe, usługi przekwalifi-
kowania zawodowego, poradnictwo zawodowe w zakresie 
edukacji lub kształcenia, komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji, kształcenie praktyczne, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, udostępnienia filmów on-line 
nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów, warsztatów, seminariów, organizo-
wanie eventów, edukacja, nauczanie, kształcenie, działalność 
sportowa i kulturalna, 42 usługi komputerowe, mianowicie 
tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych 
użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia 
w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecz-
nych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputero-
we, mianowicie hosting obiektów elektronicznych dla osób 

trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, im-
prez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci 
łącznościowych w tym dla osób trzecich (social media), usłu-
gi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji 
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, 
usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące 
oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowa-
nie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświe-
tlanie, blogowanie, wysyłanie hiper łączy, dzielenie się lub 
jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub 
informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożli-
wianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobra-
nia, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecz-
nych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania 
treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik 
i danych, doradztwo techniczne w dziedzinie rozwoju apli-
kacji mobilnych związanych z użytkowaniem i funkcjonalno-
ścią hiperłączy, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania komputerowego nie do pobrania, umoż-
liwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie 
aplikacji mobilnych do przenośnych elektronicznych urzą-
dzeń komunikacyjnych, mianowicie telefonów komórko-
wych, smartfonów, podręcznych komputerów i tabletów, 
usługi w zakresie doradztwa technologicznego, usługi w za-
kresie ekspertyz technologicznych, doradztwo, konsultacje 
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, opraco-
wywanie programów do przetwarzania danych.

(210) 489602 (220) 2018 08 22
(731) ELSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) TWOJA TELEWIZJA CYFROWA ELSAT

(531) 01.15.15, 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
38 wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożycza-
nie modemów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wia-
domości, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową, usługi trasowania i podłączania do sieci 
telekomunikacyjnej, zapewnianie dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, łączność poprzez sieć światłowodów, 
łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonów, usłu-
gi telefoniczne, łączność za pomocą telefonii komórkowej, 
poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią kom-
puterową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie 
użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej, 
przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i ob-
razowej za pomocą komputera, łączność poprzez terminale 
komputerowe, usługa polegająca na emisji radiowej i telewi-
zyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub obrazu za pomocą kanałów 
radiowych naziemnych i przekazów satelitarnych, łączy świa-
tłowodowych i linii miedzianych, w tym nadawanie przez 
Internet, usługi w zakresie odbioru lub transmisji informacji 
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tekstowych i obrazowych niezależnie od ich rodzaju, za po-
mocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych 
środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną.

(210) 489607 (220) 2018 08 23
(731) LAFARGE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Małogoszcz
(540) iX

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 spoiwa cementowe, mieszanki do wiązania 
cementu, lepiszcza do cementu, dodatki używane do mie-
szania cementu, mieszaniny do utwardzania cementu, pre-
paraty chemiczne będące dodatkami do cementu, utwar-
dzacze do betonu, dodatki do betonu, dodatki chemiczne 
do wiązana betonu, produkty chemiczne stosowane w pro-
dukcji betonu, kleje, 19 cement, mieszanki cementowe, płyty 
cementowe, preparaty cementujące, materiały cementujące, 
zaprawa cementowa, beton, zaprawy budowlane, zaprawy 
klejowe do celów budowlanych.

(210) 489617 (220) 2018 08 23
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZŁOTA POLANA
(510), (511) 29 oliwa, oleje jadalne.

(210) 489662 (220) 2018 08 24
(731) DEMBIŃSKA ANNA DSC, Gdańsk
(540) Homie
(510), (511) 9 programowalne urządzenia sterujące, mikro-
procesorowe urządzenia sterujące, komputerowe urządze-
nia sterujące, elektroniczne urządzenia sterujące, urządzenia 
sterujące sieciowe, urządzenia zdalnego sterowania, elek-
tryczne urządzenia zdalnego sterowania, elektroniczne urzą-
dzenia do zdalnego sterowania, urządzenia wielofunkcyjne 
do zdalnego sterowania, uniwersalne urządzenia do zdal-
nego sterowania, urządzenia zdalnie sterowane do otwiera-
nia i zamykania drzwi pojazdów, urządzenia do sterowania 
oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, klimatyzacją, bramą 
garażową, energią elektryczną, wentylacją, klimatyzacją, 
multimediami, drzwiami, urządzeniami AGD, urządzeniami 
ogrodowymi i instalacją ogrodową, sterowniki elektronicz-
ne, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowa-
nia i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub 
systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, 
urządzenia do sterowania zamkiem, kontrolą dostępu, zdal-
ną kontrolą dostępu, urządzenia pomiarowe, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę 
informacji, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 
do zarządzania informacjami, platformy oprogramowania 
komputerowego umożliwiające użytkownikom sprzedaż 
usług i produktów, oprogramowanie do prowadzenia sklepu 
on-line.

(210) 489686 (220) 2018 08 24
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) TRELE TUPTUSIE NAPÓJ GAZOWANY O SMAKU 

TRUSKAWKOWYM

(531) 01.03.07, 01.03.17, 01.15.01, 02.05.22, 02.09.19, 03.07.24, 
03.13.01, 05.07.08, 26.01.05, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15, 
25.01.01

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 489691 (220) 2018 08 24
(731) ATEST GAZ A.M. PACHOLE SPÓŁKA JAWNA, Gliwice
(540) ATESTGAZ

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 wykrywacze gazu i dymu, urządzenia do po-
miaru stężenia gazu, gromadzące, przetwarzające bądź 
archiwizujące informację o stężeniu gazu, urządzenia wy-
korzystujące informację o stężeniu gazu do sterowania 
i sygnalizacji, 11 armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do urządzeń grzewczych, chłodzenia, wentylacji, instalacji 
zaopatrzenia w wodę oraz sanitarnych, armatura regulacyj-
na i bezpieczeństwa do urządzeń i przewodów gazowych, 
urządzenia do oczyszczania gazu, części instalacji gazowych, 
42 projektowanie urządzeń i systemów służących do wykry-
wania gazu i dymu, pomiaru stężenia gazu, gromadzenia, 
przetwarzania bądź archiwizowania informacji o stężeniu 
gazu, projektowanie urządzeń i systemów wykorzystują-
cych informację o stężeniu gazu bądź dymu do sterowania 
i sygnalizacji.

(210) 489696 (220) 2018 08 24
(731) GŁOWACKI PIOTR, Skierniewice
(540) UARCHITEKTOW

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 architektura i projektowanie, projekty do-
mów, projekty indywidualne, projekty katalogowe, usługi 
projektowe w zakresie budownictwa, usługi architektonicz-
ne i planowania urbanistycznego, pośrednictwo w sprze-
daży gotowych projektów architektonicznych, projekty 
architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, 
architektura wnętrz.
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(210) 489704 (220) 2018 08 25
(731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) ZBÓJNICKIE MOCNE

(531) 02.01.04, 05.13.07, 11.03.03, 25.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 32 piwo.

(210) 489708 (220) 2018 08 26
(731) KUKLA MARCIN TIME2HOME MANAGEMENT, Łazy
(540) Time2Home Management

(531) 26.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi w zakre-
sie księgowości i rachunkowości, marketing ukierunkowany, 
usługi marketingowe (home staging), obsługa administra-
cyjna firm na zlecenie, outsourcing [doradztwo biznesowe], 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi 
podatkowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakre-
sie opracowania graficznego do celów reklamowych, zarzą-
dzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie projektów budowlanych, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, przygotowywanie reklamy prasowej, wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przeka-
zu, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informa-
cji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie 
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie w kompu-
terowych bazach danych, zapewnianie platformy interne-
towej dla zarządzanie zbiorami informatycznymi, sprzedaż 

aukcyjna nieruchomości, 36 usługi w zakresie: organizacji 
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych, 
polegających na przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania i użyczania, 
zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży lub najmu budynków, lokali oraz po-
wierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości, wynajmowa-
nia i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz 
powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościa-
mi, lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwa w zakresie 
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi oraz 
zespołami osiedlowymi, usługi w zakresie: organizacji i zarzą-
dzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy  
i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych oraz niemiesz-
kalnych, przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania lub 
użyczania, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena finan-
sowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wyce-
na nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, agencje 
nieruchomości, 37 usługi w zakresie remontów budynków, 
remont nieruchomości, remontowanie budynków, nadzór 
nad remontami budynków, usługi doradcze dotyczące re-
montów budynków, konsultacje budowlane, malowanie, ta-
petowanie, tynkowanie, 45 usługi prawne, usługi w zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.

(210) 489737 (220) 2018 08 27
(731) LORYCH JACEK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ MULTI DENT PORADNIA 
STOMATOLOGICZNA, OCULUS SPECJALISTYCZNA 
PORADNIA OKULISTYCZNA NZOZ MEDICADENT 
STMATOLOGIA, Poznań

(540) Żyrafa Zębala
(510), (511) 44 pomoc stomatologiczna, doradztwo związa-
ne ze stomatologią, usługi dentystyczne, konsultacje denty-
styczne, usługi kliniki dentystycznej, usługi dentystyczne dla 
dorosłych, usługi dentystyczne dla dzieci, usługi asystenta 
dentysty, stomatologia kosmetyczna.

(210) 489761 (220) 2018 08 27
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

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

(210) 489777 (220) 2018 08 27
(731) HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PP POLONIA PALACE HOTEL
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(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne świad-
czone przez hotele.

(210) 489778 (220) 2018 08 27
(731) HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PP POLONIA PALACE HOTEL

(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne świad-
czone przez hotele.

(210) 489780 (220) 2018 08 27
(731) HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PP POLONIA PALACE HOTEL

(531) 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne świad-
czone przez hotele.

(210) 489808 (220) 2018 08 28
(731) KAPUSTA PAZIEWSKA KATARZYNA A&P MOCCS, 

Warszawa
(540) GLAMOURSY
(510), (511) 25 obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie 
sportowe, balerinki, obuwie rekreacyjne, wkładki, obuwie co-
dziennego użytku, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, 
obuwie dla niemowląt, obuwie dla dzieci, obuwie damskie 
i męskie, 35 usługi i sprzedaży hurtowej w związku z obu-
wiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem.

(210) 489831 (220) 2018 08 28
(731) CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Bobrowiec
(540) Vadaron
(510), (511) 1 produkty chemiczne i dodatki chemiczne 
do użytku w przemyśle, jak również rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie, mieszaniny chemiczne do stosowania w prze-
myśle budowlanym, dodatki chemiczne do stosowania 
w przemyśle budowlanym do: betonów, gipsów, cementu, 

smarów, lakierów, wylewek, zapraw, farb, żywice syntetyczne 
w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, 
środki do gaszenia ognia, kleje, spoiwa, substancje klejące 
przeznaczone dla przemysłu budowlanego, 2 farby, dodatki 
do farb, lakiery i pokosty, barwniki, koloranty, pigmenty, tusze, 
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, środki zapobiegające 
korozji i zabezpieczające drewno, podkłady do powierzch-
ni przeznaczonych do malowania, powłoki do użytku jako 
podkłady gruntowe, powłoki do użytku na ścianach, metale 
w formie folii i proszku, preparaty do konserwacji i zabezpie-
czania, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników 
i tuszów, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, 
materiały wypełniające, podkłady podłogowe, masy uszczel-
niające, elastomery, farby i lakiery izolacyjne, izolacja do ce-
lów budowlanych, pianki izolacyjne i uszczelniające, powłoki 
izolacyjne, środki uszczelniające do stosowania w budow-
nictwie, substancje izolacyjne, uszczelniacze płynne, włókna 
do celów izolacyjnych, 19 materiały budowlane niemetalo-
we, materiały cementujące, asfalt, smoła i bitumy, beton, ce-
ment, gips jako materiał budowlany, tynk, mieszanki cemen-
towe, mieszanki bitumiczne, zaprawy budowlane, podłogi 
niemetalowe, wylewki podłogowe, materiały podłogowe 
niemetalowe, masy szpachlowe.

(210) 489838 (220) 2018 08 28
(731) CD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) król orzeszek KREM do smarowania

(531) 29.01.15, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 
05.07.06, 08.01.06, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.10, 05.03.14, 
02.09.04, 02.09.08, 02.09.14, 09.09.25, 26.11.02, 26.11.05, 
26.11.10

(510), (511) 30 masa miodowo-czekoladowa, masa miodo-
wo-czekoladowa z komponentami smakowymi, krem czeko-
ladowy, krem miodowo-czekoladowy, krem miodowo-cze-
koladowy z komponentami smakowymi.

(210) 489848 (220) 2018 08 28
(731) TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) TRAVELPLANET
(510), (511) 35 promocja [reklama] podróży, promowanie to-
warów i usług osób trzecich, w tym za pośrednictwem glo-
balnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, promowa-
nie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron 
trzecich, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu 
osób trzecich, reklama, w tym reklama za pośrednictwem 
telefonu i reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej umożliwiająca klientom dogodne obejrzenie i porów-
nanie towarów i usług osób trzecich, usługi marketingowe 
w dziedzinie podróży, usługi marketingowe za pośrednic-
twem wyszukiwarek internetowych, dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób 
trzecich, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzeda-
ży na rzecz osób trzecich, przygotowanie i zawieranie trans-
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akcji handlowych na rzecz osób trzecich, świadczenie usług 
porównania cen on-line, usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, usługi porównywania cen, usługi w zakresie za-
mówień na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zamówień 
on-line, zarządzanie działalnością hoteli dla osób trzecich, 
dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen po-
kojów hotelowych, usługi informacyjne i doradcze dla kon-
sumentów w zakresie wyboru nabywanych usług takich jak 
zakup kart podarunkowych, usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej udostępniane on-line z kompute-
rowej bazy danych lub Internetu, pomoc w zakresie działal-
ności gospodarczej związana z organizowaniem przedsię-
biorstw na zasadach franchisingu, pomoc przy zakładaniu 
przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc przy prowa-
dzeniu franszyz, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym 
w ramach kontraktu franczyzowego, 39 świadczenie usług 
turystycznych, usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi 
agencji podróży w zakresie organizowania podróży wakacyj-
nych, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu 
podróży, w tym transportu podróżnych, usługi agencji rezer-
wującej podróże, usługi biura turystycznego w celu rezerwa-
cji podróży, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie 
rezerwacji i zamówień na transport, organizowanie podróży, 
organizowanie wycieczek, planowanie, organizowanie i re-
zerwowanie podróży za pomocą środków elektronicznych, 
usługi przewodników turystycznych, usługi rezerwacji bile-
tów na podróż, usługi rezerwacji biletów lotniczych, usługi 
rezerwacji podróży turystycznych, usługi rezerwacji podró-
ży lotniczych, usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą 
morską, usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą lądową, 
usługi rezerwacji w zakresie, środków transportu, podróży 
i wczasów, w tym wczasów zorganizowanych, wypożycza-
nie pojazdów, udzielanie informacji dotyczących podróży, 
udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego, 
udzielanie informacji na temat przylotów i odlotów, udziela-
nie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem 
podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicz-
nych, udzielanie informacji związanych z podróżami i trans-
portem za pomocą środków elektronicznych, udzielanie 
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem 
podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, 
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakre-
sie wyboru nabywanych usług takich jak rezerwacja bile-
tów lotniczych, imprezy turystyczne, wycieczki, wynajem 
samochodów, 41 rozrywka, działalność sportowa i kultural-
na, informacja o wypoczynku i imprezach rozrywkowych, 
w szczególności kulturalnych i sportowych, zwłaszcza z wy-
korzystaniem Internetu, informacja o rekreacji, organizacja 
konkursów w dziedzinie rozrywki, organizowanie gier i kon-
kursów, prowadzenie konkursów w Internecie, organizacja 
szkoleń, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], infor-
macja o wypoczynku, rezerwacja miejsc na imprezy rozryw-
kowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], or-
ganizowanie obozów sportowych, publikowanie katalogów 
dotyczących podróży, publikowanie katalogów dotyczących 
turystyki, 43 usługi pośredników turystycznych, agentów tu-
rystycznych i biur turystycznych w zakresie rezerwacji i orga-
nizowania zakwaterowania dla podróżnych, w szczególności 
w hotelach, domach turystycznych, motelach, pensjona-
tach, kwaterach, na terenach kempingowych, świadczone 
zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, usługi rezerwacji 
zakwaterowania na wakacje, tymczasowe zakwaterowanie, 
organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów i tury-
stów, organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja 

hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja miejsc na kem-
pingach, rezerwacja miejsc w pensjonatach i hotelach, re-
zerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci 
domów wakacyjnych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów 
hotelowych, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempin-
gowego, świadczenie usług informacyjnych dotyczących 
zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, udo-
stępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelo-
wych, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w hotelach, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośred-
nictwem Internetu, informacja na temat hoteli, ocena zakwa-
terowania wakacyjnego, usługi informacyjne i doradcze dla 
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych usług takich 
jak rezerwacja miejsc noclegowych.

(210) 489849 (220) 2018 08 28
(731) TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) ZINGTRAVEL
(510), (511) 35 promocja [reklama] podróży, promowanie to-
warów i usług osób trzecich, w tym za pośrednictwem glo-
balnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, promowa-
nie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron 
trzecich, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu 
osób trzecich, reklama, w tym reklama za pośrednictwem 
telefonu i reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej umożliwiająca klientom dogodne obejrzenie i porów-
nanie towarów i usług osób trzecich, usługi marketingowe 
w dziedzinie podróży, usługi marketingowe za pośrednic-
twem wyszukiwarek internetowych, dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób 
trzecich, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzeda-
ży na rzecz osób trzecich, przygotowanie i zawieranie trans-
akcji handlowych na rzecz osób trzecich, świadczenie usług 
porównania cen on-line, usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, usługi porównywania cen, usługi w zakresie za-
mówień na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zamówień 
on-line, zarządzanie działalnością hoteli dla osób trzecich, 
dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen po-
kojów hotelowych, usługi informacyjne i doradcze dla kon-
sumentów w zakresie wyboru nabywanych usług takich jak 
zakup kart podarunkowych, usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej udostępniane on-line z kompute-
rowej bazy danych lub Internetu, pomoc w zakresie działal-
ności gospodarczej związana z organizowaniem przedsię-
biorstw na zasadach franchisingu, pomoc przy zakładaniu 
przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc przy prowa-
dzeniu franszyz, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym 
w ramach kontraktu franczyzowego, 39 świadczenie usług 
turystycznych, usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi 
agencji podróży w zakresie organizowania podróży wakacyj-
nych, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu 
podróży, w tym transportu podróżnych, usługi agencji rezer-
wującej podróże, usługi biura turystycznego w celu rezerwa-
cji podróży, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie 
rezerwacji i zamówień na transport, organizowanie podróży, 
organizowanie wycieczek, planowanie, organizowanie i re-
zerwowanie podróży za pomocą środków elektronicznych, 
usługi przewodników turystycznych, usługi rezerwacji bile-
tów na podróż, usługi rezerwacji biletów lotniczych, usługi 
rezerwacji podróży turystycznych, usługi rezerwacji podró-
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ży lotniczych, usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą 
morską, usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą lądową, 
usługi rezerwacji w zakresie, środków transportu, podróży 
i wczasów, w tym wczasów zorganizowanych, wypożycza-
nie pojazdów, udzielanie informacji dotyczących podróży, 
udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego, 
udzielanie informacji na temat przylotów i odlotów, udziela-
nie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem 
podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicz-
nych, udzielanie informacji związanych z podróżami i trans-
portem za pomocą środków elektronicznych, udzielanie 
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem 
podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, 
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakre-
sie wyboru nabywanych usług takich jak rezerwacja bile-
tów lotniczych, imprezy turystyczne, wycieczki, wynajem 
samochodów, 41 rozrywka, działalność sportowa i kultural-
na, informacja o wypoczynku i imprezach rozrywkowych, 
w szczególności kulturalnych i sportowych, zwłaszcza z wy-
korzystaniem Internetu, informacja o rekreacji, organizacja 
konkursów w dziedzinie rozrywki, organizowanie gier i kon-
kursów, prowadzenie konkursów w Internecie, organizacja 
szkoleń, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], infor-
macja o wypoczynku, rezerwacja miejsc na imprezy rozryw-
kowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], or-
ganizowanie obozów sportowych, publikowanie katalogów 
dotyczących podróży, publikowanie katalogów dotyczących 
turystyki, 43 usługi pośredników turystycznych, agentów tu-
rystycznych i biur turystycznych w zakresie rezerwacji i orga-
nizowania zakwaterowania dla podróżnych, w szczególności 
w hotelach, domach turystycznych, motelach, pensjona-
tach, kwaterach, na terenach kempingowych, świadczone 
zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, usługi rezerwacji 
zakwaterowania na wakacje, tymczasowe zakwaterowanie, 
organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów i tury-
stów, organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja 
hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja miejsc na kem-
pingach, rezerwacja miejsc w pensjonatach i hotelach, re-
zerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci 
domów wakacyjnych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów 
hotelowych, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempin-
gowego, świadczenie usług informacyjnych dotyczących 
zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, udo-
stępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelo-
wych, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w hotelach, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośred-
nictwem Internetu, informacja na temat hoteli, ocena zakwa-
terowania wakacyjnego, usługi informacyjne i doradcze dla 
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych usług takich 
jak rezerwacja miejsc noclegowych.

(210) 489850 (220) 2018 08 28
(731) ASPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kozy

(540) ISENZO

(531) 27.05.01
(510), (511) 21  naczynia turystyczne, termosy turystyczne, 
butelki na napoje dla podróżnych, kubki, menażki, pojemni-
ki termoizolacyjne, 22 namioty turystyczne (kempingowe), 
24 śpiwory, wkładki do śpiworów, 25 obuwie, w tym obuwie 

do biegania, pływania, turystyki, kalosze, odzież sportowa: 
skarpetki, czapki, rękawiczki, szaliki, nakrycia głowy, chusty, 
maski, opaski, bielizna sportowa, bielizna termoaktywna, 
28 sprzęt sportowy, rolki, łyżworolki, łyżwy, wrotki, rowery, 
deskorolki, hulajnogi (zabawki), sprzęt do jogi, pilatesu, aero-
bicu, biegania, siłowni, artykuły gimnastyczne, deski do pły-
wania, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów 
(artykuły sportowe), ekspandery (ćwiczenia), hantle, lotki 
(gry), piłki do gier, piłki do gier i zabaw, płetwy do pływania, 
przybory do łucznictwa, przyrządy stosowane do ćwiczeń 
fizycznych, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy (ak-
cesoria do gier), rękawice do gier, sanki (artykuły sportowe), 
sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sztuczne 
przynęty wędkarskie, tarcze elektroniczne, torby na narty 
i deski surfingowe, trampoliny (artykuły sportowe), urządze-
nia pływackie do pływania, wędki, żyłki wędkarskie, worki 
treningowe, sprzęt do uprawiania sportów: piłki nożnej, pły-
wania, koszykówki, siatkówki, narciarstwa, 35 sprzedaż deta-
liczna i hurtowa prowadzona w sklepie i hurtowni oraz drogą 
elektroniczną artykułów w postaci sprzętu fitness, sprzętu 
sportowego, turystycznego, w tym sprzętu w kategoriach: 
skating, rolki, rowery, deskorolki, sprzęt do ćwiczeń, sprzęt 
do jogi, pilatesu, aerobicu, biegania, siłowni, sprzętu do upra-
wiania sportów: piłki nożnej, pływania, koszykówki, siatkówki, 
narciarstwa, sprzętu turystycznego w kategoriach: namioty, 
śpiwory, maty, naczynia, termosy, kubki, odzieży sportowej 
w kategoriach: skarpetki czapki, rękawiczki, szaliki, nakrycia 
głowy, chusty, maski, opaski, bielizna sportowa, bielizna ter-
moaktywna, obuwie w tym obuwia do biegania, pływania, 
turystyki, kalosze.

(210) 489851 (220) 2018 08 28
(731) TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) travelone.pl

(531) 18.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.11.12, 27.05.01, 24.17.02, 
29.01.12

(510), (511) 35 promocja [reklama] podróży, promowanie to-
warów i usług osób trzecich, w tym za pośrednictwem global-
nych sieci komputerowych i komunikacyjnych, promowanie 
usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trze-
cich, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób 
trzecich, reklama, w tym reklama za pośrednictwem telefo-
nu i reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej 
umożliwiająca klientom dogodne obejrzenie i porównanie 
towarów i usług osób trzecich, usługi marketingowe w dzie-
dzinie podróży, usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, dostarczanie informacji konsu-
mentom na temat towarów i usług, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, po-
średnictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, przygotowanie i zawieranie transakcji handlo-
wych na rzecz osób trzecich, świadczenie usług porównania 
cen on-line, usługi handlu elektronicznego, mianowicie do-
starczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci te-
lekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi 
porównywania cen, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób 
trzecich, usługi w zakresie zamówień on-line, zarządzanie 
działalnością hoteli dla osób trzecich, dostarczanie informacji 
porównawczych w zakresie cen pokojów hotelowych, usługi 
informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wybo-
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ru nabywanych usług takich jak zakup kart podarunkowych, 
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udo-
stępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, 
pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z orga-
nizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, po-
moc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, 
pomoc przy prowadzeniu franszyz, pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc w za-
rządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, 
39 świadczenie usług turystycznych, usługi agencji podróży 
i rezerwacji, usługi agencji podróży w zakresie organizowa-
nia podróży wakacyjnych, usługi agencji podróży polegające 
na organizowaniu podróży, w tym transportu podróżnych, 
usługi agencji rezerwującej podróże, usługi biura turystycz-
nego w celu rezerwacji podróży, usługi biura podróży, mia-
nowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, or-
ganizowanie podróży, organizowanie wycieczek, planowanie, 
organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków 
elektronicznych, usługi przewodników turystycznych, usługi 
rezerwacji biletów na podróż, usługi rezerwacji biletów lotni-
czych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi rezer-
wacji podróży lotniczych, usługi rezerwacji w zakresie podró-
ży drogą morską, usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą 
lądową, usługi rezerwacji w zakresie, środków transportu, po-
dróży i wczasów, w tym wczasów zorganizowanych, wypoży-
czanie pojazdów, udzielanie informacji dotyczących podróży, 
udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego, 
udzielanie informacji na temat przylotów i odlotów, udzielanie 
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem po-
dróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, 
udzielanie informacji związanych z podróżami i transportem 
za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji 
związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży i trans-
portu za pomocą środków elektronicznych, usługi informacyj-
ne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywa-
nych usług takich jak rezerwacja biletów lotniczych, imprezy 
turystyczne, wycieczki, wynajem samochodów, 41 rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, informacja o wypoczyn-
ku i imprezach rozrywkowych, w szczególności kulturalnych 
i sportowych, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, informa-
cja o rekreacji, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, 
organizowanie gier i konkursów, prowadzenie konkursów 
w Internecie, organizacja szkoleń, usługi agencji dystrybu-
cji biletów [rozrywka], informacja o wypoczynku, rezerwacja 
miejsc na imprezy rozrywkowe, usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [rozrywka], organizowanie obozów sportowych, 
publikowanie katalogów dotyczących podróży, publikowanie 
katalogów dotyczących turystyki, 43 usługi pośredników tury-
stycznych, agentów turystycznych i biur turystycznych w za-
kresie rezerwacji i organizowania zakwaterowania dla podróż-
nych, w szczególności w hotelach, domach turystycznych, 
motelach, pensjonatach, kwaterach, na terenach kempingo-
wych, świadczone zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, 
usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, tymczasowe za-
kwaterowanie, organizowanie zakwaterowania dla wczasowi-
czów i turystów, organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja miejsc 
na kempingach, rezerwacja miejsc w pensjonatach i hotelach, 
rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci 
domów wakacyjnych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów 
hotelowych, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingo-
wego, świadczenie usług informacyjnych dotyczących zakwa-
terowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, udostępnianie 
informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, usłu-
gi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, 
usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Inter-

netu, informacja na temat hoteli, ocena zakwaterowania wa-
kacyjnego, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych usług takich jak rezerwacja 
miejsc noclegowych.

(210) 489877 (220) 2018 08 29
(731) MIP METRO Group Intellectual Property  

GmbH & Co. KG, Düsseldorf, DE
(540) winostrefa

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 
11.03.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10

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

(210) 489893 (220) 2018 08 29
(731) KARPIŃSKI MICHAŁ ZĄB MĄDROŚCI, Warszawa
(540) dental day

(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 
26.11.11

(510), (511) 41 usługi szkolenia zawodowego, szkolenia edu-
kacyjne, organizowanie konferencji, organizacja konferencji 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
warsztaty w celach edukacyjnych.

(210) 489903 (220) 2018 08 29
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

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

(210) 489913 (220) 2018 08 29
(731) HASIŃSKA MARZENA PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE SERWITECH, Bączylas
(540) SERWITECH SERWIS WÓZKÓW WIDŁOWYCH

(531) 29.01.11, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 18.01.16
(510), (511) 7 rampy załadunkowe, hydrauliczne rampy pod-
nośnikowe, rampy w postaci maszyn, 12 wózki widłowe, pod-
nośniki widłowe, ładowarki, mobilne wózki widłowe, podno-
śniki nożycowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wózków 
widłowych, części zamiennych, baterii trakcyjnych i osprzętu 
do wózków widłowych, ramp załadunkowych, podnośników 
widłowych i nożycowych, 37 usługi naprawcze w zakresie 
wózków widłowych, serwis wózków widłowych.
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(210) 489914 (220) 2018 08 29
(731) KRAGUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) KRAGUM

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 25.07.02
(510), (511) 17 guma, guma surowa lub półprzetworzona, 
materiały wypełniające, uszczelniające i izolacyjne, 40 ob-
róbka metali, piaskowanie.

(210) 489918 (220) 2018 08 29
(731) JEZNACH MAREK, Warszawa
(540) MalComm

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 bankomaty, liczarki monet i banknotów, sor-
tery pieniędzy, 37 instalowanie, konserwacja oraz naprawy 
maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego.

(210) 489919 (220) 2018 08 29
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) ECTILAN
(510), (511) 5 preparaty lecznicze z ektoiną na infekcje gar-
dła lub migdałków, preparaty z ektoiną wspomagające lecze-
nie infekcji gardła lub migdałków, spraye do gardła z ektoiną 
stosowane w przypadku infekcji gardła i migdałków.

(210) 489920 (220) 2018 08 29
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

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

(210) 489921 (220) 2018 08 29
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

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

(210) 489922 (220) 2018 08 29
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

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

(210) 489932 (220) 2018 08 30
(731) CHOWDHURY NAYEEM-UZ-ZAMAN STAR 

INTERNATIONAL, Rogoźnik

(540) KEBABI

(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów 
żywnościowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna produk-
tów żywnościowych za pośrednictwem Internetu, usługi 
w zakresie: zarządzania, organizowania i uruchamiania sieci 
gastronomicznych, tworzenie sieci franchisingowych i za-
rządzanie takimi sieciami, 43 bary szybkiej obsługi [snack-
-bary], restauracje samoobsługowe, catering, przygotowanie 
i dostarczanie dań na zamówienie, bary sałatkowe, restau-
racje, stołówki, doradztwo w zakresie: prowadzenia usług 
gastronomicznych, zarządzania i kierowania siecią lokali 
gastronomicznych.

(210) 489933 (220) 2018 08 30
(731) KRAWIEC JOWITA, KRAWIEC KARINA KRAWIEC 

TRAKTOR SPÓŁKA CYWILNA, Paciorkowa Wola Nowa
(540) KRAWIEC TRAKTOR

(531) 18.01.08, 18.01.21, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 12 ciągniki rolnicze, części zamienne do nich.

(210) 489946 (220) 2018 08 30
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) BIELENDA JAPAN LIFT
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgna-
cyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki 
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, 
kosmetyki do stylizacji włosów, wszystkie towary dla kobiet.

(210) 489947 (220) 2018 08 30
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
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(540) BIELENDA ASIAN LIFT
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgna-
cyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki 
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, 
kosmetyki do stylizacji włosów, wszystkie towary dla kobiet.

(210) 489953 (220) 2018 08 30
(731) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Aristoni
(510), (511) 19 nawierzchniowe płyty ceramiczne, ceramicz-
ne płyty okładzinowe, 45 usługi prawne dotyczące nabywa-
nia własności intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowa-
nia własności intelektualnej.

(210) 489961 (220) 2018 08 30
(731) IWANICKI RYSZARD LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH 

ZWIERZĄT, Lublin
(540) LWIE SERCE IWANICCY

(531) 02.09.01, 03.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 urny, 45 kremacja.

(210) 489970 (220) 2018 08 31
(731) MICHALSKA KATARZYNA, Poznań
(540) wanda family

(531) 25.01.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 489974 (220) 2018 08 31
(731) NATUR PRODUKT PHARMA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ostrów Mazowiecka

(540) GMP

(531) 05.13.01, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne oraz 
produkty dietetyczne do użytku medycznego, 30 słodycze, 
wyroby cukiernicze, 32 napoje i koncentraty napojów, 39 pa-
kowanie i składowanie towarów.

(210) 489976 (220) 2018 08 31
(731) BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA BEFADO  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała

(540) Fly-B system

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie, 35 reklama.

(210) 489980 (220) 2018 08 31
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) yoothie
(510), (511) 29 produkty mleczne, jogurty, kefiry, desery jo-
gurtowe i mleczne, napoje na bazie jogurtu i kefiru.

(210) 489982 (220) 2018 08 31
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GTMAX

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 środki do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, 
spraye do klimatyzacji, nadwozia i kokpitu, środki zapachowe 
stosowane w pojazdach samochodowych, zawieszki zapa-
chowe, chusteczki nawilżane do czyszczenia szyb, kokpitu, 
chusteczki nawilżane do czyszczenia skóry i rąk, 5 preparaty 
do odświeżania powietrza, apteczki i torby pierwszej pomo-
cy i torby (z wyposażeniem), 7 filtry powietrza i oleju do silni-
ków, podnośniki samochodowe, tłumiki do silników, świece 
zapłonowe do silników spalinowych z zapłonem iskrowym, 
urządzenia do mycia i czyszczenia samochodów, odkurza-
cze samochodowe, 8 podnośniki samochodowe ręczne, klu-
cze, narzędzia ręczne, 9 anteny samochodowe, urządzenia 
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do pomiaru ciśnienia opon, urządzenia do testowania batem, 
urządzenia podgrzewające baterie, kable rozruchowe do sil-
ników, termometry wewnętrzne i zewnętrzne (nie do celów 
medycznych), uchwyty na telefony i tablety przystosowane 
do użytku w samochodach, głośniki samochodowe, radia 
samochodowe, samochodowe zestawy audio i stereo, urzą-
dzenia do gaszenia ognia do samochodów, alarmy i urządze-
nia ostrzegawcze do samochodów, urządzenia nawigacyjne 
i naprowadzające do samochodów, 11 lampy i żarówki sa-
mochodowe, 12 akcesoria i części do pojazdów, zwłaszcza 
do samochodów, motorowerów, motocykli i rowerów (uję-
te w klasie 12), wycieraczki do szyb, siedzenia do pojazdów, 
pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, samochodo-
we foteliki dziecięce, pokrowce na siedzenia w pojazdach, 
opony pojazdów, łańcuchy śniegowe, bagażniki na narty, ba-
gażniki samochodowe, pokrowce na pojazdy, belki dacho-
we, organizery samochodowe, pompka nożna dwutłokowa, 
zasłonki na szyby, nakładki na siedzenia elektryczne i tek-
stylne, rolety samochodowe, pióra wycieraczek, pokrowce 
na opony, uchwyty na telefonu do samochodu, urządzenia 
antywłamaniowe do samochodów, samochodowe systemy 
alarmowe, 20 kanistry na benzynę nie z metalu, siedziska 
samochodowe dla dzieci, 22 liny holownicze do pojazdów, 
27 dywaniki, wycieraczki i maty samochodowe.

(210) 489997 (220) 2018 08 31
(731) AUGUŚCIK KRZYSZTOF USŁUGI PRZEDSTAWICIELSKIE, 

Kraków
(540) STRADOM apartments 15

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.04.02, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 43 usługi hotelowe, hostele i pensjonaty, za-
kwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi restauracji 
i kawiarni, tymczasowe zakwaterowanie, wynajem pomiesz-
czeń na uroczystości i przyjęcia, krótkoterminowy wynajem 
przestrzeni biurowej, zaopatrzenie w żywność i napoje.

(210) 489999 (220) 2018 08 31
(731) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Majdan

(540) słony karmel z solą morską DLA KONESERÓW

(531) 08.01.18, 08.07.25, 08.01.19, 08.01.25, 11.03.05, 11.03.09, 
09.01.07, 26.01.02, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 26.04.02, 
29.01.15

(510), (511) 30 lody, desery lodowe.

(210) 490000 (220) 2018 08 31
(731) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Majdan

(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ Słony karmel z solą 
morską W GĘSTYM KARMELU

(531) 08.01.18, 08.01.19, 08.01.25, 08.07.25, 09.01.07, 11.03.05, 
11.03.09, 26.01.02, 19.03.01, 24.03.19, 25.01.15, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 30 lody, desery lodowe.

(210) 490004 (220) 2018 08 31
(731) CZERWIŃSKI GRZEGORZ FORGA, Sanok
(540) EBC

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.13, 26.01.01, 26.01.22, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, analiza cen, do-
radztwo związane z zarządzaniem, dostarczanie informacji 
i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektro-
nicznego, dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, organizacja i przeprowadzanie wystaw 
w ramach targów handlowych, organizacja wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadze-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, orga-
nizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, 
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub 
reklamowych, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż 
towarów, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie 
kupna i sprzedaży towarów, prezentacje towarów i usług, 
prowadzenie pokazów handlowych, przeprowadzanie 
sprzedaży aukcyjnej, przeprowadzanie wystaw w celach 
handlowych, przetwarzanie danych, przygotowanie skom-
puteryzowanej rachunkowości, reklama, reklama i marketing, 
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklamy  
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on-line, reklamy radiowe i telewizyjne, sporządzanie rapor-
tów handlowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, 
usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu 
elektronicznego, usługi handlu detalicznego związane z po-
bieralnymi publikacjami elektronicznymi, wyceny handlowe, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zarządza-
nie działalnością gospodarczą, 42 doradztwo techniczne, 
doradztwo techniczne dotyczące wykorzystania materiałów 
do przygotowywania obwodów elektronicznych, doradz-
two techniczne w projektowaniu maszynerii do wytwarza-
nia obwodów elektronicznych, doradztwo związane z two-
rzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu 
elektronicznego, konserwacja oprogramowania używanego 
w obszarze handlu elektronicznego, projektowanie syste-
mów elektronicznych, rozwiązywanie problemów w postaci 
diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, testo-
wanie i analiza materiałów.

(210) 490007 (220) 2018 09 01
(731) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa
(540) I LONDON

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.15, 27.05.17, 02.09.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materia-
łów zawarte w tej klasie: aktówki, teczki, etui na klucze, to-
rebki, torby zakupowe, kuferki, kuferki na kosmetyki, portfele, 
portmonetki, kosmetyczki, wizytowniki, etui na karty kredy-
towe, plecaki, smycze, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy, 
walizki, torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłonecz-
ne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 25 odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, paski do spodni damskie oraz męskie.

(210) 490016 (220) 2018 09 03
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) Duda Spècialitè PRODUKT BEZGLUTENOWY

(531) 05.07.02, 24.17.23, 05.03.11, 05.03.13, 26.01.02, 26.11.01, 
26.11.12, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 29 wędliny i wędzonki, 35 sprzedaż hurto-
wa i detaliczna wędlin i wędzonek, doradztwo w sprawie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji wędlin 
i wędzonek.

(210) 490020 (220) 2018 09 03
(731) GEDEON RICHTER POLSKA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Grodzisk Mazowiecki

(540) METMAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 490026 (220) 2018 09 03
(731) GEDEON RICHTER POLSKA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Grodzisk Mazowiecki

(540) GLUKON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 490042 (220) 2018 09 03
(731) RASZ ALEKSANDRA, Pęcice Małe
(540) Szampan i sekrety
(510), (511) 43 biura zakwaterowania, hotele, motele, pensjo-
naty, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc 
w hotelach, turystyczne domy, wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 490047 (220) 2018 09 03
(731) E. van Triest Holding B.V., Amsterdam, NL
(540) Allright

(531) 24.17.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 urządzenia sportowe i urządzenia do fit-
nessu, ławeczki do fitness, domowe urządzenia do fitness, 
poręcze wielofunkcyjne do ćwiczeń, stojaki do przysiadów, 
gry i zabawki, taśmy i pasy dla sportowców i dla podnoszą-
cych ciężary, mianowicie pasy do podnoszenia ciężarów, 
piłki do jogi, kółka gimnastyczne, przyrządy stosowane 
w kulturystyce, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycz-
nych, sprzęt gimnastyczny, rowery stacjonarne, hantle, 
przyrządy do podnoszenia ciężarów, liny do celów sporto-
wych (skakanki, liny do przeciągania), elektryczne urządze-
nia gimnastyczne, ochraniacze na klatkę piersiową, aparaty 
do ściskania, aparaty do ćwiczenia nacisku dłoni, wyciągi 
treningowe, worki treningowe, ochraniacze do uprawia-
nia sportu, bieżnie stacjonarne, orbitreki przednionapę-
dowe i tylnonapędowe, platformy wibracyjne, ergometry 
wioślarskie.

(210) 490053 (220) 2018 09 03
(731) PIĄTEK-MORAWIEC ANNA BIURO PODRÓŻY APTER, 

Młyn
(540) APTER
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(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi doradztwa i pośrednictwa związa-
ne z ubezpieczeniami turystycznymi, 39 usługi biura tury-
stycznego w celu rezerwacji podróży, czarterowanie łodzi, 
czarterowanie jachtów, czarterowanie statków, informacja 
o transporcie, usługi kierowców, maklerstwo okrętowe, ma-
klerstwo transportowe, organizowanie podróży, organizo-
wanie wycieczek, wycieczki (organizowanie -), usługi agencji 
rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie 
rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, usługi osób to-
warzyszących podróżnym, udostępnianie parkingów i usługi 
związane z parkowaniem samochodów, pilotowanie, usługi 
pilotów wycieczek, usługi pośrednictwa transportowego, re-
zerwowanie transportu za pośrednictwem światowych sieci 
komputerowych, transport lądowy podróżnych, transport 
drogowy podróżnych, wypożyczanie pojazdów, transport, 
transport pasażerski, transport samochodowy, rezerwacja 
transportu, transport barkami, transport kolejowy, transport 
łodziami, transport statkami, transport morski, transport pro-
mowy, transport rzeczny, usługi doradztwa turystycznego 
i informacji turystycznej, udzielanie informacji turystycznych, 
organizacja wycieczek turystycznych, usługi przewodników 
turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, 
usługi osobistych przewodników turystycznych, udzielanie 
informacji turystycznej za pomocą komputera, zwiedzanie 
turystyczne, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja miejsc 
dla podróżnych, rejsy łodziami wycieczkowymi, agencje re-
zerwacji podróży, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie tury-
styczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 
organizacja i rezerwacja wypraw, organizowanie przewozu 
pasażerów drogą lądową, morską, powietrzną i koleją, orga-
nizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów 
kolejowych, usługi związane z biletami lotniczymi, dostar-
czanie biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom po-
dróży, organizacja wynajmu pojazdów, usługi transportowe, 
usługi transportu autobusami, wynajem samochodów, infor-
macja turystyczna, organizowanie wczasów, 41 organizacja 
szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, organi-
zowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie spektakli rozrywkowych, 
informacja o wypoczynku, informacja o rekreacji, informacja 
o rozrywce, organizowanie obozów sportowych, organizacja 
kursów językowych, organizowanie imprez edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, organizowanie i obsługa konferen-
cji, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez 
sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizo-
wanie imprez rekreacyjnych, prowadzenie wycieczek wspi-
naczkowych z przewodnikiem, rezerwacja biletów na impre-
zy kulturalne, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, 
usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, 
prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, 
43 domy turystyczne, usługi barowe, udostępnianie terenów 
i sprzętu kempingowego, usługi hotelowe, kafeterie [bufety], 
usługi kawiarni, usługi w zakresie kantyn, rezerwacja miejsc 
na kempingach, motele, rezerwacja pokoi, usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], pensjonaty, usługi 
cateringu zewnętrznego, restauracje dla turystów, rezerwa-
cje hotelowe, usługi w zakresie kwater wczasowych, stołów-
ki, zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi 
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, udostępnia-
nie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostęp-
nianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, 
usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwate-
rowania tymczasowego, usługi biur turystycznych w zakre-

sie rezerwacji zakwaterowań, hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie 
zakwaterowania wakacyjnego.

(210) 490054 (220) 2018 09 03
(731) PIĄTEK-MORAWIEC ANNA BIURO PODRÓŻY APTER, 

Młyn
(540) A

(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi doradztwa i pośrednictwa związa-
ne z ubezpieczeniami turystycznymi, 39 usługi biura tury-
stycznego w celu rezerwacji podróży, czarterowanie łodzi, 
czarterowanie jachtów, czarterowanie statków, informacja 
o transporcie, usługi kierowców, maklerstwo okrętowe, ma-
klerstwo transportowe, organizowanie podróży, organizo-
wanie wycieczek, wycieczki (organizowanie -), usługi agencji 
rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie 
rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, usługi osób to-
warzyszących podróżnym, udostępnianie parkingów i usługi 
związane z parkowaniem samochodów, pilotowanie, usługi 
pilotów wycieczek, usługi pośrednictwa transportowego, re-
zerwowanie transportu za pośrednictwem światowych sieci 
komputerowych, transport lądowy podróżnych, transport 
drogowy podróżnych, wypożyczanie pojazdów, transport, 
transport pasażerski, transport samochodowy, rezerwacja 
transportu, transport barkami, transport kolejowy, transport 
łodziami, transport statkami, transport morski, transport pro-
mowy, transport rzeczny, usługi doradztwa turystycznego 
i informacji turystycznej, udzielanie informacji turystycznych, 
organizacja wycieczek turystycznych, usługi przewodników 
turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, 
usługi osobistych przewodników turystycznych, udzielanie 
informacji turystycznej za pomocą komputera, zwiedzanie 
turystyczne, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja miejsc 
dla podróżnych, rejsy łodziami wycieczkowymi, agencje re-
zerwacji podróży, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie tury-
styczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 
organizacja i rezerwacja wypraw, organizowanie przewozu 
pasażerów drogą lądową, morską, powietrzną i koleją, orga-
nizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów 
kolejowych, usługi związane z biletami lotniczymi, dostar-
czanie biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom po-
dróży, organizacja wynajmu pojazdów, usługi transportowe, 
usługi transportu autobusami, wynajem samochodów, infor-
macja turystyczna, organizowanie wczasów, 41 organizacja 
szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, organi-
zowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie spektakli rozrywkowych, 
informacja o wypoczynku, informacja o rekreacji, informacja 
o rozrywce, organizowanie obozów sportowych, organizacja 
kursów językowych, organizowanie imprez edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, organizowanie i obsługa konferen-
cji, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez 
sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizo-
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wanie imprez rekreacyjnych, prowadzenie wycieczek wspi-
naczkowych z przewodnikiem, rezerwacja biletów na impre-
zy kulturalne, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, 
usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, 
prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, 
43 domy turystyczne, usługi barowe, udostępnianie terenów 
i sprzętu kempingowego, usługi hotelowe, kafeterie [bufety], 
usługi kawiarni, usługi w zakresie kantyn, rezerwacja miejsc 
na kempingach, motele, rezerwacja pokoi, usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], pensjonaty, usługi 
cateringu zewnętrznego, restauracje dla turystów, rezerwa-
cje hotelowe, usługi w zakresie kwater wczasowych, stołów-
ki, zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi 
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, udostępnia-
nie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostęp-
nianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, 
usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwate-
rowania tymczasowego, usługi biur turystycznych w zakre-
sie rezerwacji zakwaterowań, hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie 
zakwaterowania wakacyjnego.

(210) 490055 (220) 2018 09 03
(731) PIĄTEK-MORAWIEC ANNA BIURO PODRÓŻY APTER, 

Młyn
(540) APTER
(510), (511) 36 usługi doradztwa i pośrednictwa związa-
ne z ubezpieczeniami turystycznymi, 39 usługi biura tury-
stycznego w celu rezerwacji podróży, czarterowanie łodzi, 
czarterowanie jachtów, czarterowanie statków, informacja 
o transporcie, usługi kierowców, maklerstwo okrętowe, 
maklerstwo transportowe, organizowanie podróży, organi-
zowanie wycieczek, usługi agencji rezerwującej wycieczki 
ze zwiedzaniem, usługi w zakresie rezerwacji biletów na po-
dróże i wycieczki, usługi osób towarzyszących podróżnym, 
udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem 
samochodów, pilotowanie, usługi pilotów wycieczek, usłu-
gi pośrednictwa transportowego, rezerwowanie transpor-
tu za pośrednictwem światowych sieci komputerowych, 
transport lądowy podróżnych, transport drogowy podróż-
nych, wypożyczanie pojazdów, transport, transport pa-
sażerski, transport samochodowy, rezerwacja transportu, 
transport barkami, transport kolejowy, transport łodziami, 
transport statkami, transport morski, transport promowy, 
transport rzeczny, usługi doradztwa turystycznego i infor-
macji turystycznej, udzielanie informacji turystycznych, or-
ganizacja wycieczek turystycznych, usługi przewodników 
turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, 
usługi osobistych przewodników turystycznych, udzielanie 
informacji turystycznej za pomocą komputera, zwiedzanie 
turystyczne, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja miejsc 
dla podróżnych, rejsy łodziami wycieczkowymi, agencje re-
zerwacji podróży, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie tury-
styczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 
organizacja i rezerwacja wypraw, organizowanie przewozu 
pasażerów drogą lądową, morską, powietrzną i koleją, orga-
nizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów 
kolejowych, usługi związane z biletami lotniczymi, dostar-
czanie biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom po-
dróży, organizacja wynajmu pojazdów, usługi transportowe, 
usługi transportu autobusami, wynajem samochodów, infor-
macja turystyczna, organizowanie wczasów, 41 organizacja 
szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, organi-
zowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie spektakli rozrywkowych, 
informacja o wypoczynku, informacja o rekreacji, informacja 

o rozrywce, organizowanie obozów sportowych, organizacja 
kursów językowych, organizowanie imprez edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, organizowanie i obsługa konferen-
cji, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez 
sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizo-
wanie imprez rekreacyjnych, prowadzenie wycieczek wspi-
naczkowych z przewodnikiem, rezerwacja biletów na impre-
zy kulturalne, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, 
usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, 
prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, 
43 domy turystyczne, usługi barowe, udostępnianie tere-
nów i sprzętu kempingowego, usługi hotelowe, kafeterie 
jako bufety, usługi kawiarni, usługi w zakresie kantyn, re-
zerwacja miejsc na kempingach, motele, rezerwacja pokoi, 
usługi w zakresie obozów wakacyjnych jako zakwaterowa-
nie, pensjonaty, usługi cateringu zewnętrznego, restauracje 
dla turystów, rezerwacje hotelowe, usługi w zakresie kwater 
wczasowych, stołówki, zapewnianie zakwaterowania na po-
byt czasowy, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi 
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń 
na posiedzenia, usługi biura turystycznego związane z re-
zerwacją zakwaterowania tymczasowego, usługi biur tury-
stycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, hotele, ho-
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
organizowanie zakwaterowania wakacyjnego.

(210) 490067 (220) 2018 09 04
(731) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EPINAR
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 490078 (220) 2018 09 04
(731) KOŁOMAŃSKI SEBASTIAN P.W. PELLETPOL, Kielce
(540) PelletPol

(531) 01.15.05, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 4 paliwo z biomasy.

(210) 490098 (220) 2018 09 04
(731) HIBNER PAWEŁ LANIERI FASHION, Leszno
(540) BN BORN
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(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna, bluzki, biustonosze, bokserki, buty 
sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, futra jako odzież, 
dzianina jako odzież, espadryle, fulary jako ozdobne krawaty, 
garnitury, halki, kamizelki, kalesony, kostiumy kąpielowe, ką-
pielówki, kombinezony, koszule, krawaty, kurtki, marynarki, 
mundury, muszki, nakrycia głowy, odzież ze skóry, okrycia 
wierzchnie, paski jako odzież, peleryny, pelisy, piżamy, płasz-
cze, pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy, rajtuzy, rę-
kawiczki, skarpety, spodnie, spódnice, suknie, swetry, szale, 
szelki, szlafroki, togi, trykoty, T-shirty, ubrania, woalki, żakie-
ty, obuwie, nakrycia głowy, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w sklepie i/lub hurtowni z odzieżą, bie-
lizną, tekstyliami, wyrobami włókienniczymi i dziewiarskimi, 
wyrobami ze skóry, sprzedaż internetowa odzieży, bielizny, 
tekstyliów, wyrobów włókienniczych i dziewiarskich, wyro-
bów ze skóry, usługi domów sprzedaży wysyłkowej, usługi 
reklamowe.

(210) 490111 (220) 2018 09 04
(731) HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Grafschaft, DE
(540) Haribo smak radości dla dzieci i dorosłych
(510), (511) 30 słodycze.

(210) 490112 (220) 2018 09 04
(731) ATAKIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) importuj z nami

(531) 27.05.01, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi importowo - eksportowe, pośred-
nictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, po-
średnictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produk-
tów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji 
handlowych i umów handlowych, pośredniczenie w umo-
wach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, usługi ad-
ministracyjne w zakresie odpraw celnych, audyt finansowy, 
audyt działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, 
dostarczanie dokumentacji transportowej osobom trze-
cim [usługi administracyjne], doradztwo w zakresie fuzji 
przedsiębiorstw, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, do-
radztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, poszukiwania 
przejęć firm, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące 
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywat-
nych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usłu-
gi w zakresie badania rynku, usługi w zakresie nawiązywa-
nia kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, 
36 organizowanie płatności opłat celnych, organizowanie 
zwrotu opłat celnych, ubezpieczenie towarów podczas tran-
zytu, usługi ubezpieczeniowe związane z towarami w tran-
zycie, 39 usługi celne, usługi w zakresie obsługi ładunków 
importowych i eksportowych, przewożenie i dostarczanie 
towarów, usługi pośrednictwa transportowego, odbiór, 
transport i dostawa towarów, załadunek, wyładunek statków, 
załadunek i rozładunek towarów, załadunek i rozładunek sa-
molotów, załadunek frachtu, pośrednictwo frachtowe, usłu-
gi frachtu lądowego, obsługa ładunków i usługi frachtowe, 
fracht, transport frachtu pociągiem, ładowanie frachtu lotni-

czego, pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, przeła-
dunek kontenerów, transport kontenerów, usługi w zakresie 
transportu kontenerowego, usługi przewozu drogowego 
kontenerów, transport kontenerowcami, usługi w zakresie 
cargo i frachtu, transport ładunków, przewóz ładunków, 
obsługa ładunków, spedycja ładunków, usługi transportu 
ładunków drogą lotniczą, doradztwo w zakresie transpor-
tu lotniczego, obsługa naziemna towarów na lotniskach, 
transport drogowy, transport drogowy ładunków, udziela-
nie informacji dotyczących transportu drogowego, usługi 
doradcze związane z transportem drogowym, transport 
kolejowy, usługi kolejowego transportu towarowego, usługi 
w zakresie dystrybucji ładunków drogą kolejową, transport 
ładunku drogą wodną, spedycja ładunku drogą morską, 
transport ładunku drogą lądową, odbieranie ładunku, trans-
port ładunków drogą powietrzną, umieszczanie ładunków 
na statkach, udzielanie informacji dotyczących transportu 
ładunku, usługi spedycji ładunku drogą powietrzną, usłu-
gi dystrybucji ładunków na paletach, transport pojazdami 
do ciężkich ładunków, spedycja ładunku pomiędzy portami 
morskimi, kontrola towarów przeznaczonych do transportu, 
logistyka transportu, usługi tranzytowe, usługi przeładun-
kowe, 42 kontrola jakości dla osób trzecich, kontrola jakości 
wytworzonych produktów.

(210) 490114 (220) 2018 09 04
(731) A&J GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ser i Wino

(531) 08.03.08, 08.03.10, 26.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługa pośrednictwa w handlu, sprzedaż 
w wyspecjalizowanym sklepie z produktami takimi jak: ser, 
wino, piwo, konfitury, miody, ciasta, ciasteczka, specjalistycz-
ne akcesoria do sera i wina.

(210) 490117 (220) 2018 09 04
(731) KLINIKA NIEBOROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieborowice
(540) KN Klinika Nieborowice

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, analizy me-
dyczne dla diagnostyki i leczenia ludzi, badania medyczne, ba-
dania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, bank 
krwi, chirurgia, chiropraktyka, dopasowanie urządzeń i apara-
tów ortopedycznych, dopasowywanie przyrządów protetycz-
nych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczonej 
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przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, fizjotera-
pia, informacja medyczna, kliniki, kliniki medyczne, konsultacje 
medyczne, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości 
lub podobnych urazów, medyczne badania osób, monitoro-
wanie pacjentów, obrazowanie optyczne do użytku w dia-
gnostyce medycznej, obrazowanie rentgenowskie do celów 
medycznych, opieka medyczna i analizy związane z lecze-
niem pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, organizowanie 
leczenia medycznego, ośrodki zdrowia, prowadzenie placó-
wek medycznych, przechowywanie komórek macierzystych, 
rehabilitacja fizyczna, świadczenie usług medycznych, udzie-
lanie informacji medycznej, usługi klinik medycznych, usługi 
opieki medycznej świadczonej przez kliniki i szpitale, usługi 
rentgenowskie, usługi prywatnych klinik i szpitali, usługi w za-
kresie leczenia chirurgicznego, wykonywania badań medycz-
nych, wynajem urządzeń medycznych.

(210) 490119 (220) 2018 09 04
(731) PAWLIKOWSKA MARIA SICHLAŃSKI DWOREK, 

Murzasichle
(540) Sichlańskie Pierogi Jagnięce
(510), (511) 30 uszka, pierożki, pierogi z nadzieniem mię-
snym pakowane próżniowo również w stanie schłodzonym 
i mrożonym.

(210) 490161 (220) 2018 09 05
(731) DOLATA ADAM ZFJ, Chorzemin
(540) graz.pl
(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe, bramy metalowe.

(210) 490173 (220) 2018 09 05
(731) JĘDRASIK JOANNA, Wrocław
(540) 

(531) 04.03.09
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki, 
zawieszki do breloków do kluczy, broszki, diamenty, kasetki 
na biżuterię, kolczyki, łańcuszki, naszyjniki, perły, pierścionki, 
platyna, różańce, zawieszki, zegarki, zwijane etui na biżu-
terię, 18 kosmetyczki bez wyposażenia, plecaki, podróżne 
torby na ubranie, torebki, torby plażowe, aktówki, 25 apasz-
ki, chustki, czapki, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, nakrycia 
głowy, odzież, piżamy, stroje plażowe, wyprawki dziecięce, 
spódnice dziecięce.

(210) 490177 (220) 2018 09 05
(731) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) JURAJSKA STRUGA
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, 
wody i napoje gazowane, wody stołowe i sodowe, napoje 
owocowe niegazowane, napoje bezalkoholowe, soki owo-
cowe, syropy, piwo.

(210) 490185 (220) 2018 09 05
(731) SZEWCZYK MATEUSZ, Łódź
(540) Panda lancz

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.11.13, 03.01.14
(510), (511) 43 usługi kateringowe.

(210) 490205 (220) 2018 09 06
(731) LANDMAT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) ART CONSTELLATION KONSTELACJA SZTUKI

(531) 01.11.08, 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych w reklamie, impresariat w działalności 
artystycznej, organizacja pokazów mody w celach promo-
cyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, 
usługi aukcyjne, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi marketingowe, 
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promo-
cji sprzedaży, usługi w zakresie porównywania cen, wyceny 
handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządza-
nie hotelami, 36 doradztwo w sprawach finansowych, or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena anty-
ków, wycena dzieł sztuki, wycena nieruchomości, wynajem 
mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządza-
nie nieruchomością, 41 organizacja pokazów mody w celach 
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, pozowanie dla artystów, pro-
dukcja filmów innych niż reklamowe, publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
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galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi w zakresie 
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie dzieł 
sztuki, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie 
mody, projektowanie urbanistyczne, stwierdzanie auten-
tyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], 
usługi architektoniczne, usługi graficzne, usługi konsulta-
cyjne dotyczące architektury, wzornictwo przemysłowe, 
43 domy turystyczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hote-
lowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania 
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji 
pokojów, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie za-
kwaterowania na pobyt czasowy.

(210) 490206 (220) 2018 09 06
(731) LANDMAT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) ART CONSTELLATION KONSTELACJA SZTUKI

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.11.08, 26.01.01, 26.11.03
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych w reklamie, impresariat w działalności 
artystycznej, organizacja pokazów mody w celach promo-
cyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, 
usługi aukcyjne, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi marketingowe, 
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promo-
cji sprzedaży, usługi w zakresie porównywania cen, wyceny 
handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządza-
nie hotelami, 36 doradztwo w sprawach finansowych, or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena anty-
ków, wycena dzieł sztuki, wycena nieruchomości, wynajem 
mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządza-
nie nieruchomością, 41 organizacja pokazów mody w celach 
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, pozowanie dla artystów, pro-
dukcja filmów, innych niż reklamowe, publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 

galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi w zakresie 
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie dzieł 
sztuki, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie 
mody, projektowanie urbanistyczne, stwierdzanie auten-
tyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], 
usługi architektoniczne, usługi graficzne, usługi konsulta-
cyjne dotyczące architektury, wzornictwo przemysłowe, 
43 domy turystyczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hote-
lowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania 
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji 
pokojów, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie za-
kwaterowania na pobyt czasowy.

(210) 490207 (220) 2018 09 06
(731) BIEŃKOWSKI JAROSŁAW ROBOTANGENS, Sierpc
(540) PAN BATON

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.04, 09.07.19
(510), (511) 35 sprzedaż: smażone batony, lody molekularne, 
lemoniada molekularna.

(210) 490208 (220) 2018 09 06
(731) TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki
(540) z kotła WĘDLINY Z KOTŁA

(531) 26.01.16, 11.03.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wędliny, kiełbasy, szynki, wędzonki, wyroby 
drobiowe, mięso i wędliny kulinarne, mięso i wyroby mięsne, 
frankfurterki.

(210) 490209 (220) 2018 09 06
(731) TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki
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(540) WĘDLINY Z KOTŁA

(531) 11.03.18, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 wędliny, kiełbasy, szynki, wędzonki, wyroby 
drobiowe, mięso i wędliny kulinarne, mięso i wyroby mięsne, 
frankfurterki.

(210) 490234 (220) 2018 09 06
(731) KOSSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) brand_legacy

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 doradztwo dotyczące działalności gospodar-
czej, dostarczanie informacji dotyczących działalności gospo-
darczej, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, 
konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
marketingu, usługi doradztwa w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, usługi doradcze w zakresie strategii 
w działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zakła-
dania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, 41 szkolenia edukacyjne, przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szko-
leń, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, szkolenia biznesowe, szkolenia związane z finansami, 
szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia z zakresu stosunków 
pomiędzy pracodawcami i pracownikami, przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie seminariów i kongresów, 
organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie semi-
nariów szkoleniowych, organizowanie zajęć dydaktycznych, 
organizowanie seminariów dotyczących biznesu, organizo-
wanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie 
pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie kursów 
wykorzystujących metody nauczania na odległość.

(210) 490236 (220) 2018 09 06
(731) HAJDUGA KATARZYNA MOKO DESIGNS, Warszawa
(540) MOLINOO Dream it

(531) 07.01.13, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów 
tekstylnych, tekstylia do sypialni, tekstylia do wyposaże-
nia domu, tekstylne artykuły kąpielowe, artykuły tekstylne 
do użytku jako pościel, chusteczki tekstylne, pościel, prze-
ścieradła, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, prześciera-
dła kąpielowe, prześcieradła do wyścielania śpiworów, po-
szewki na poduszki, poszewki na kołdry, podkładki na stół 
z materiałów tekstylnych, pokrowce ochronne na meble, 
pokrowce na kanapy, pokrowce na krzesła, pokrowce 
na poduszki, pokrowce na materace, pokrycia na materace, 
pokrycia na meble z tkanin, przykrycia na łóżka, materiały 
tekstylne, materiały tekstylne nietkane, materiały ręczniko-
we- tekstylne, mieszane materiały tekstylne, powlekane tka-
ne materiały tekstylne, elastyczne tkane materiały tekstylne, 
materiały tekstylne na bieliznę osobistą, materiały tekstylne 
do produkcji odzieży, nieprzemakalne materiały tekstylne 
w belach, materiały tekstylne w belach do produkcji zasłon, 
materiały tekstylne w belach z bawełny, materiały tekstylne 
do użytku jako zasłony do okien, materiały tekstylne w be-
lach do produkcji poszewek na poduszki, materiały tekstylne 
w belach używane do produkcji nakryć do pościeli, mate-
riały tekstylne w belach wykonane z materiałów z tworzyw 
sztucznych, materiały nietkane wykonane z włókien synte-
tycznych, materiały nietkane wykonane z włókien natural-
nych, narzuty, narzuty na łózka, narzuty pikowane- artykuły 
pościelowe, bielizna pościelowa i koce, bielizna pościelowa 
dla niemowląt, bielizna domowa, bielizna kąpielowa, z wy-
jątkiem odzieży, bielizna stołowa tekstylna, bieżniki stołowe, 
baldachimy do łóżek, baldachimy nad łóżeczka dziecięce, 
osłony w formie baldachimów, tkaniny pościelowe w for-
mie śpiworów, śpiworki dla niemowląt, kapy na łóżka- na-
rzuty, kocyki dziecięce, koce do łóżeczek dziecięcych, maty 
do kojców dziecięcych, kocyki do owijania niemowląt, koł-
dry, kołdry zawierające materiały wypełniające, kocyki dla 
niemowląt- rożki, obrusy tekstylne, obicia ścienne z mate-
riałów tekstylnych, oparcia krzeseł jako artykuły tekstylne, 
osłony do łóżek dziecięcych- pościel, okienne tkaniny deko-
racyjne, ozdobne poszewki na poduszki, ozdobne serwetki 
z materiału, ręczniki, ręczniki dla dzieci, ręczniki tekstylne dla 
niemowląt, ręczniki z kapturem, serwety na stół i ławę, śpi-
wory, śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla nie-
mowląt, ściereczki do naczyń, dekoracyjne tkaniny ścienne 
z materiałów tekstylnych, elementy wystroju wnętrz wyko-
nane z tkanin, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, 
wiszące dekoracje ścienne z jedwabiu, wkładki do śpiwora, 
zasłony, kotary, kotary na drzwi- zasłony, 35 usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących to-
warów: wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 
tekstylia do sypialni, tekstylia do wyposażenia domu, tek-
stylne artykuły kąpielowe, artykuły tekstylne do użytku jako 
pościel, chusteczki tekstylne, pościel, prześcieradła, prze-
ścieradła do łóżeczek dziecięcych, prześcieradła kąpielowe, 
prześcieradła do wyścielania śpiworów, poszewki na po-
duszki, poszewki na kołdry, podkładki na stół z materiałów 
tekstylnych, pokrowce ochronne na meble, pokrowce na ka-
napy, pokrowce na krzesła, pokrowce na poduszki, pokrow-
ce na materace, pokrycia na materace, pokrycia na meble 
z tkanin, przykrycia na łóżka, materiały tekstylne, materiały 
tekstylne nietkane, materiały ręcznikowe tekstylne, miesza-
ne materiały tekstylne, powlekane tkane materiały tekstyl-
ne, elastyczne tkane materiały tekstylne, materiały tekstylne 
na bieliznę osobistą, materiały tekstylne do produkcji odzie-
ży, nieprzemakalne materiały tekstylne w belach, materiały 
tekstylne w belach do produkcji zasłon, materiały tekstylne 
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w belach z bawełny, materiały tekstylne do użytku jako za-
słony do okien, materiały tekstylne w belach do produkcji 
poszewek na poduszki, materiały tekstylne w belach uży-
wane do produkcji nakryć do pościeli, materiały tekstylne 
w belach wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych, 
materiały nietkane wykonane z włókien syntetycznych, ma-
teriały nietkane wykonane z włókien naturalnych, narzuty, 
narzuty na łóżka, narzuty pikowane jako artykuły pościelo-
we, bielizna pościelowa i koce, bielizna pościelowa dla nie-
mowląt, bielizna domowa, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem 
odzieży, bielizna stołowa tekstylna, bieżniki stołowe, balda-
chimy do łóżek, baldachimy nad łóżeczka dziecięce, osłony 
w formie baldachimów, tkaniny pościelowe w formie śpiwo-
rów, śpiworki dla niemowląt, kapy na łóżka- narzuty, kocyki 
dziecięce, koce do łóżeczek dziecięcych, maty do kojców 
dziecięcych, kocyki do owijania niemowląt, kołdry, kołdry 
zawierające materiały wypełniające, kocyki dla niemowląt- 
rożki, obrusy tekstylne, obicia ścienne z materiałów tekstyl-
nych, oparcia krzeseł jako artykuły tekstylne, osłony do łóżek 
dziecięcych- pościel, okienne tkaniny dekoracyjne, ozdobne 
poszewki na poduszki, ozdobne serwetki z materiału, ręcz-
niki, ręczniki dla dzieci, ręczniki tekstylne dla niemowląt, 
ręczniki z kapturem, serwety na stół i ławę, śpiwory, śpiwor-
ki dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, ście-
reczki do naczyń, dekoracyjne tkaniny ścienne z materiałów 
tekstylnych, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, 
wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, wiszące dekora-
cje ścienne z jedwabiu, wkładki do śpiwora, zasłony, kotary, 
kotary na drzwi-zasłony.

(210) 490273 (220) 2018 09 07
(731) WOJCIESKI ANDRZEJ, Łomianki
(540) ProQualiter COMMITMENT TO QUALITY

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie.

(210) 490277 (220) 2018 09 07
(731) STOVIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) Stovit od Dżemowara
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produk-
ty mleczne, jadalne oleje i tłuszcze, pyłki kwiatowe jako 
żywność.

(210) 490283 (220) 2018 09 07
(731) STOVIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) Dżemowar
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produk-
ty mleczne, jadalne oleje i tłuszcze, pyłki kwiatowe jako 
żywność.

(210) 490284 (220) 2018 09 07
(731) AMB GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) klooski BISTRO BAR

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 pierożki na bazie ziemniaków, zupy, placki 
ziemniaczane, 30 gotowe potrawy na bazie makaronu, ka-
sze spożywcze, mięso zapiekane w cieście, naleśniki, pierożki 
na bazie mąki, wareniki jako pierogi z nadzieniem, pielmieni 
jako pierogi z nadzieniem mięsnym, 43 bary szybkiej obsługi- 
snack-bary, kafeterie- bufety, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, restauracje sa-
moobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne.

(210) 490285 (220) 2018 09 07
(731) KAMIENIECKI MAREK VITALVEGE, Lubin
(540) BM BEZMIĘSO

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 29 zupy z makaronem, zupy w puszkach, zupy 
w proszku, zupy-składniki do sporządzania, białko roślinne, 
teksturowane białko roślinne, pozostałe białka roślinne, mąki 
z białkiem roślinnym, zupy błyskawiczne, zupy bisque, zupy, 
zupa z kulkami z macy, zupa miso, wywar z warzyw, wywar, 
bulion, wstępnie ugotowana zupa miso, wstępnie ugotowa-
na zupa, przetwory do zup jarzynowych, preparaty do pro-
dukcji bulionów, pasty do zup, mieszanki do zup, mieszanki 
do sporządzania wywarów rosołowych, kostki do zup, kostki 
bulionowe, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, jadalne 
gniazda ptaków, ekstrakty o smaku pieczeni wołowej, eks-
trakty do zup, buliony gotowe, buliony, bulion w postaci gra-
nulek, bulion- preparaty do produkcji, ekstrakty roślinne, aro-
maty, przyprawy, dodatki smakowe nie będące aromatami, 
dodatki smakowe nie będące przyprawami, dodatki funkcjo-
nalne, błyskawiczne zupy miso, osłonki kiełbas, naturalne lub 
sztuczne, syntetyczne osłonki do kiełbas, przetworzone po-
czwarki pszczół do spożycia przez ludzi, jadalne owady, nie-
żywe, pasty do kromek zawierające tłuszcz, oleje utwardzo-
ne do celów spożywczych, oleje uwodornione do celów 
spożywczych, oleje z przyprawami, spożywczy olej kokoso-
wy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, 
tłuszcze roślinne do gotowania, tłuszcze roślinne do celów 
spożywczych, tłuszcze kukurydziane, tłuszcze jadalne, tłusz-
cze do gotowania, tłuszcz piekarski, organiczny olej kokoso-
wy do celów kulinarnych, oleje spożywcze, zmieszane oleje 
roślinne do celów kulinarnych, oleje roślinne do celów spo-



Nr  ZT44/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 55

żywczych, ziemniaki smażone w cieście, ziemniaki, przetwo-
rzone, ziemniaki, konserwowane, zielony rozpołowiony gro-
szek, zapiekanki- żywność, zapiekanka z bakłażanów, 
zakonserwowane i spłaszczone pomarańcze, zagęszczone 
sosy pomidorowe, wysuszone płatki wodorostów jadalnych 
do posypywania ryżu w gorącej wodzie- ochazuke-nori, wa-
rzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa fermento-
wane, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, warzywa 
kapustne przetworzone, warzywa konserwowane, warzywa 
konserwowane w oleju, warzywa liofilizowane, warzywa ma-
rynowane, warzywa marynowane w sosie sojowym, wodo-
rosty jadalne, warzywa w słoikach, warzywa w puszkach, 
warzywa w plasterkach, konserwowe, warzywa suszone, wa-
rzywa strączkowe przetworzone, warzywa solone, warzywa 
przetworzone, warzywa preparowane, warzywa obrane 
ze skórki, warzywa mrożone, tofu z soi, tofu w postaci niestę-
żonej- tofu nao, tofu, szpinak przetworzony, szpinak, mrożo-
ny, szpinak konserwowy, szpinak, gotowany, suszone wodo-
rosty spożywcze- hoshi-wakame, szparagi, przetworzone, 
suszone jadalne wodorosty, suszone owoce, suszone jadalne 
algi, suszona soja, suszona rzepa, suszona papaja, suszona 
fasola, suche nasiona roślin strączkowych, substytuty mięsa 
na bazie warzyw, starte ziemniaki w panierce, soja, przetwo-
rzona, sałatka ziemniaczana, sałatki gotowe, sałatki na bazie 
ziemniaków, sałatki podawane na przystawkę, sałatki wa-
rzywne, sałatki z roślin strączkowych, soja przetworzona, soja 
konserwowana spożywcza, soja konserwowa do użytku spo-
żywczego, soczewica suszona, soczewica konserwowana, 
soczewica, smażone ziemniaki jako placki ziemniaczane, 
słodkie nadzienia z owoców, smażone plantany, sfermento-
wane owoce, przetworzone słodkie ziemniaki, przetworzone 
ziarna arbuza, przyprawy smakowe- pikle, przyprawione wo-
dorosty jadalne- jaban-gim, przystawki na bazie warzyw, pu-
rée z grzybów, purée z oliwek, purée z warzyw, purée ziem-
niaczane, purée ziemniaczane w proszku, ratatouille, rośliny 
strączkowe przetworzone, rosti- placki ziemniaczane z gru-
bo startych ziemniaków, przekąski na bazie warzyw strączko-
wych, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z jadalnych 
wodorostów, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, 
przetwory owocowe- dżemy, przetworzona kapusta bruksel-
ska, przetworzona spirulina, przetworzona trawa cytrynowa, 
przetworzone awokado, przetworzone brzoskwinie, prze-
tworzone buraki, przetworzone cebule, przetworzone ce-
bulki dymki, przetworzone jabłka, przetworzone karczochy, 
przetworzone kiełki fasoli, przetworzone oliwki konserwowe, 
przetworzone nasiona dyni, przetworzone nasiona chia 
do jedzenia, przetworzone morele, przetworzone maczużni-
ki jadalne, przetworzone liście winogron, przetworzone 
kwiaty jadalne w formie kandyzowanej, przekąski na bazie 
warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie suszo-
nych owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie 
owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie 
kokosu, przeciery warzywne, przeciery owocowe, proszki 
warzywne, proszki owocowe, proszek kokosowy, produkty 
z suszonych owoców, potrawy gotowe składające się głów-
nie z warzyw, pomidory, przetworzone, pomidory obrane 
ze skóry, pomidory konserwowe, pomidory konserwowane, 
pokrojone warzywa, pokrojone sałatki warzywne, pokrojone 
owoce, płatki ziemniaczane, płatki z brzoskwini, placki ziem-
niaczane, placki smażone, pierożki na bazie ziemniaków, 
pasztet warzywny, pasty z trufli, pasty do smarowania skła-
dające się z orzechów laskowych, pasta z karczochów, pasta 
z anchois, pasta czosnkowa, pasta arachidowa, papryka, 
przetworzona, papryka marynowana, papaja, przetworzona, 
panierowane i smażone papryczki jalapeno, paluszki z twa-
rożku sojowego, owoce przetworzone, owoce marynowane, 
owoce konserwowane w słoikach, ostre zielone papryczki, 

przetworzone, orzeszki piniowe, przetworzone, orzeszki ara-
chidowe przetworzone, orzeszki arachidowe preparowane, 
orzechy ziemne przetworzone, orzechy z przyprawami, oliw-
ki, suszone, oliwki przetworzone, opiekane wodorosty, obra-
na marchew, obrane ziemniaki, nadzienie bakaliowe- owoce 
konserwowane, nadziewane roladki z kapusty, nadziewane 
skórki z ziemniaków, nadziewane ziemniaki, nasiona jadalne, 
nasiona przetworzone, nasiona, przetworzone, nasiona ro-
ślin strączkowych w puszce, nasiona słonecznika przetwo-
rzone, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, nadzie-
nia na bazie owoców do ciast typu cobbler, mrożone owoce, 
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, 
mrożone frytki, mieszanki warzywne, mieszanki przekąsek 
składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych 
orzechów, mieszanki przekąsek składające się z suszonych 
owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki owoców 
suszonych, mieszanki owoców i orzechów, mieszanka bom-
baj- indyjska przekąska, konserwowane warzywa, konserwy, 
marynaty, kotlety sojowe, kotlety z tofu, krążki z cebuli, kra-
kersy głogowe, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, li-
stownica- wodorost morski przetworzony, marchewki, kłą-
cza przetworzone, kiszone warzywa- kimchi, kimchi 
z pokrojonej w kostkę rzodkwi- kkakdugi, kimchi z ogórka- 
oi-sobagi, kiełbaski wegetariańskie, kapusta, przetworzona, 
kapusta kwaszona, koncentraty soków warzywnych do kon-
sumpcji, kompozycje owoców przetworzonych, knedle 
ziemniaczane, jabłka duszone, kandyzowane przekąski owo-
cowe, gulasze, gulasz błyskawiczny, grzyby konserwowane, 
grzyby gotowe do spożycia, groch żółty dzielony, groszek 
konserwowy, gotowy gulasz z curry, gotowe produkty z wa-
rzyw, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów 
mięsa, gotowe dania warzywne, gotowane ziemniaki, goto-
wane trufle, gotowane owoce, gotowane orzechy, gnocchi 
na bazie ziemniaków, głęboko mrożone dania warzywne, 
galaretki owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owoco-
we i warzywne, galaretka z korzenia dziwidła riviera- konny-
aku, frytki ziemniaczane, fermentowane tofu, fermentowana 
soja- natto, fasola pieczona w sosie pomidorowym, fasola 
przyrządzona w sosie sojowym- kongjaban, fasola w pusz-
kach, fasola z chili, fasolka konserwowa, ekstrakty z warzyw 
do konsumpcji, falafel, ekstrakty z pomidorów, ekstrakty wa-
rzywne do gotowania, ekstrakty warzywne do gotowania- 
soki, ekstrakty alg do celów spożywczych, dyniowate rośliny 
konserwowane, dolma- faszerowane warzywa, dipy, dip fa-
solowy, desery owocowe, danie gotowe, w skład którego 
wchodzi przede wszystkim pasta sojowa i tofu- doenjang-
-jjigae, danie gotowe, składające się głównie z pasty sojowej 
i tofu w gęstym sosie- cheonggukjang-jjigae, dal- indyjskie 
danie z roślin strączkowych, chipsy na bazie warzyw, chipsy 
owocowe, chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy z bata-
tów fioletowych, chipsy z juki, chipsy z jarmużu, chipsy ziem-
niaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chipsy 
ziemniaczane w postaci przekąsek, chop suey, ciecierzyca, 
przetworzona, chipsy jabłkowe, chipsy bananowe, chile relle-
no, burgery z tofu, burgery warzywne, burgery sojowe, bro-
kuły, batony spożywcze na bazie soi, batony spożywcze 
na bazie orzechów, batony organiczne na bazie orzechów 
i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki na bazie 
owoców będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie 
owoców i orzechów, batoniki na bazie orzechów będące za-
miennikami posiłków, bakłażany przetworzone, algi do żyw-
ności dla ludzi, ajvar- pasta z papryki, bakłażanów i czosnku, 
koncentraty pomidorowe- purée, galareta, galareta migdało-
wa, galaretki, galaretki z warzyw, hummus- pasta z ciecierzy-
cy, hummus, guacamole- pasta z awokado, guacamole, mar-
molada, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z guawy, 
pasta z nasion lotosu, pasta z oberżyny, pasta z oliwek, pasta 
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z orzechów laskowych, pasta z owoców tłoczonych, pasta 
z owoców, pasty do smarowania składające się głównie 
z owoców, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty 
na bazie czosnku do smarowania, pasty przyrządzone z orze-
chów, pasty do smarowania składające się głównie z jajek, 
pasty na bazie orzechów, przecier pomidorowy, produkty 
do smarowania na bazie trufli jako kremy z trufli, pasty wa-
rzywne, warzywne pasty do smarowania, tapenady- pasty 
z oliwek, kaparów i oliwy, tahini- pasta z ziarna sezamowego, 
surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu- 
coleslaw, mieszanka olejów do celów spożywczych, masło 
z nasion, masło kokosowe- olej kokosowy, oleje jadalne 
do użytku w gotowaniu artykułów spożywczych, oleje 
do gotowania, olej sojowy do gotowania, białka jajek, białko 
do celów kulinarnych, gotowe posiłki zawierające głównie 
jajka, omlety, jaja w stanie płynnym, jaja w proszku, jaja su-
szone, jaja przepiórcze w puszce, jaja przetworzone, jaja 
przepiórcze, jaja po szkocku, jaja mrożone, jaja marynowane, 
jaja kurze, jaja kacze, jaja, substytuty jaj, desery na bazie 
sztucznego mleka, jogurt sojowy, mleko kokosowe w prosz-
ku, mleko kokosowe jako napój, mleko kokosowe do stoso-
wania jako napój, mleko kokosowe do celów kulinarnych, 
mleko kokosowe, margaryna, liofilizowane tofu w kawał-
kach- kohri-dofu, mleko sojowe w proszku, mleko sojowe 
jako substytut mleka, mleko sojowe, mleko ryżowe jako sub-
stytut mleka, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko ry-
żowe, mleko owsiane, mleko o różnych smakach, mleko 
z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do ce-
lów kulinarnych, mleko z bakteriami Lactobacillus acidophi-
lus, mleko z nasion konopi jako substytut mleka, mleko 
w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, 
mleko w proszku do celów spożywczych, mleko zagęszczo-
ne, napoje mleczne, napoje mleczne aromatyzowane, napo-
je mleczne o smaku kakaowym, napoje mleczne z kakao, 
napoje mleczne zawierające owoce, napoje na bazie soi sto-
sowane jako substytuty mleka, substytuty serów, substytuty 
masła, substytuty mleka, substytuty kwaśnej śmietany, sub-
stytuty margaryny, śmietana na bazie warzyw, smażone ka-
wałki tofu- abura-age, tempeh, sztuczna śmietana jako sub-
stytuty produktów mlecznych, zabielacz do kawy, zabielacze 
do napojów, zabielacze niezawierające produktów mlecz-
nych, agar-agar do celów kulinarnych, kiełbaski konserwowa-
ne, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski Bratwurst, kiełbasa pep-
peroni, kiełbasy, substytuty drobiu, substytuty mięsa, szaszłyki, 
wędliny, 30 dodatki glutenowe do celów kulinarnych, droż-
dże i zaczyny, ekstrakt słodu do celów spożywczych, gluten 
jako artykuł spożywczy, gryka, przetworzona, kasza bulgur, 
mąka kokosowa przeznaczona do spożycia przez ludzi, mąka 
ziemniaczana, pochodne skrobi do spożycia przez ludzi, mo-
dyfikowana skrobia zżelatynizowana do żywności niemedycz-
na, mieszanki słodkich galaretek z fasoli adzuki- mizu-yokan-
-no-moto, maltodekstryny do zastosowania odżywczego 
inne niż do celów medycznych, makarony, makaron spożyw-
czy, makaron skrobiowy, makaron nitki skrobiowy, mąka 
ziemniaczana do celów spożywczych, potrawy na bazie 
mąki, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty do wyrobu 
produktów piekarniczych, preparaty węglowodanowe 
do żywności, preparaty zbożowe, produkty skrobiowe 
do celów spożywczych, produkty wiążące do kiełbas, pro-
dukty żywnościowe z ciasta, przetwory spożywcze na bazie 
ziaren, przetwory spożywcze na bazie słodu, środki zagęsz-
czające do gotowania żywności, skrobia ziemniaczana 
do celów spożywczych, skrobia sago do celów spożyw-
czych, skrobia naturalna do żywności, skrobia modyfikowana 
do żywności nielecznicza, skrobia do celów spożywczych, 
siemię lniane do użytku kulinarnego jako przyprawa, siemię 
lniane do celów kulinarnych jako przyprawa, przyprawy 

do pieczenia, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spo-
żywanych przez ludzi, przetworzona komosa ryżowa, prze-
tworzone sorgo, suszony gluten pszeniczny, suche i świeże 
makarony, kluski i pierogi, ziemniaki- mąka - skrobia ziemnia-
czana, skrobia modyfikowana ziemniaczana, skrobie ziemnia-
czane termizowane do celów spożywczych, zboża, zagęsz-
czacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, 
zagęszczacze naturalne do gotowania żywności, zagęszcza-
cze do użytku w gotowaniu, vermicelli skrobiowe, tapioka, 
syrop skrobiowy do celów kulinarnych, syntetyczne środki 
zagęszczające do żywności, batony zbożowe i energetyczne, 
batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci galaretki- yohkan, 
budynie deserowe w proszku, budynie deserowe, bułeczki 
z owocami, bułeczki z dżemem, bułki z cynamonem, chleb, 
ciastka serowe, ciasteczka solone, ciastka z prosa wiązanego 
cukrem lub z ryżu prażonego- okoshi, cienkie naleśniki- po-
padoms, cienkie kruche placki z przyprawami- poppadom, 
cienkie kruche placki z przyprawami- papad, cienkie kruche 
naleśniki- papad, deser puddingowy na bazie ryżu, gotowe 
do spożycia puddingi, krakersy solone, krakersy z mąki graha-
ma, krakersy o smaku owocowym, krakersy, wyroby cukierni-
cze, ciasta, tarty i ciasteczka, aromaty jako preparaty - sub-
stancje naturalne lub chemiczne nadające produktom smak 
i zapach do żywności, aromaty migdałowe, inne niż olejki 
eteryczne, aromaty migdałowe do żywności lub napojów, 
aromaty migdałowe, aromaty kawowe, aromaty do żywno-
ści inne niż olejki eteryczne, aromaty do żywności, aromaty 
do serów, aromaty do przekąsek inne niż olejki eteryczne, 
aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty do ciast, 
aromaty cytrynowe, inne niż oleje eteryczne, anyż używany 
jako przyprawa, aromaty produkowane z marynat, aromaty 
produkowane z owoców, aromaty spożywcze inne niż olejki 
eteryczne, aromaty w formie sosów w proszku, chemiczne 
przyprawy kuchenne, aromaty z owoców inne niż olejki ete-
ryczne, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki ete-
ryczne, dodatki smakowe do zup, dodatki smakowe do zup 
inne niż oleje eteryczne, dodatki smakowe i przyprawy, do-
datki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, dodatki 
smakowe z warzyw inne niż olejki eteryczne, ekstrakty przy-
praw, ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe inne niż 
olejki eteryczne, esencje do artykułów żywnościowych, inne 
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, esencje do gotowa-
nia, esencje do użytku w gotowaniu inne niż olejki eteryczne, 
esencje do użytku w przygotowaniu żywności inne niż olejki 
eteryczne, esencje do żywności z wyjątkiem esencji eterycz-
nych i olejów eterycznych, granulki soli do konserwowania 
artykułów spożywczych, jadalne aromaty do artykułów żyw-
nościowych inne niż substancje eteryczne i olejki eteryczne, 
koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, kurkuma 
do żywności, marynata z przyprawami, marynaty, marynaty 
zawierające przyprawy, marynaty zawierające zioła, mieszan-
ka przypraw do sosu mięsnego- sloppy joe, mieszanki do na-
dzienia jako artykuły spożywcze, mieszanki farszu zawierają-
ce chleb, mieszanki na nadzienie na bazie chleba, mieszanki 
przypraw, mieszanki przypraw do curry, mieszanki przypraw 
do gulaszu, mieszanki przypraw do nacierania, mieszanki 
przypraw suszonych do gulaszu, panierki z przyprawami 
do mięs, ryb, drobiu, pikantne sosy, czatnej i pasty, przetwo-
rzone nasiona do użytku jako przyprawa, preparaty przypra-
wowe, preparaty aromatyczne do wypieków, prażone natu-
ralne zrębki drzewne dodane do wina w celu poprawy jego 
smaku, przyprawione mieszanki panierkowe do smażenia 
w głębokim tłuszczu, przyprawy do pizzy, przyprawy 
do żywności, przyprawy jadalne, przyprawy korzenne, przy-
prawy smakowe jako sosy, marynaty, przyprawy spożywcze, 
przyprawy suche, przyprawy w proszku, słone aromaty spo-
żywcze do żywności inne niż olejki eteryczne, sól z przypra-
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wami, sól z przyprawami do gotowania, substancje nadające 
smak jako dodatek do jedzenia inne niż olejki eteryczne, sub-
stancje dające zapach jako dodatek do jedzenia inne niż ole-
je eteryczne, sosy, sosy zawierające orzechy, bułeczki goto-
wane na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli, bagietki 
z nadzieniem, baozi- nadziewane kluski gotowane na parze, 
batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, 
batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony 
gotowe do spożycia na bazie czekolady, brioszki- drożdżowe 
bułeczki, bułeczki z dżemem fasolowym, bułki nadziewane, 
bułki z nadzieniem burrito, calzone jako rodzaj pizzy w kształ-
cie pieroga, chalupa- meksykańskie placuszki, cheeseburgery, 
chimichanga jako rodzaj burrito, chińskie pierożki gotowane 
na parze- shumai, gotowane chińskie pierożki nadziewane- 
gyoza, chipsy jako produkty zbożowe, chipsy kukurydziane 
o smaku warzyw, chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, 
chipsy kukurydziane, chipsy ryżowe, chipsy taco, chipsy tor-
tilla, chipsy zbożowe, chow mein- chiński smażony makaron, 
chow mein jako dania na bazie makaronu, chrupki kukury-
dziane, chrupki kukurydziane o smaku sera, chrupki ryżowe, 
chrupki ryżowe w kształcie kulek- arare, chrupki serowe, 
chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki serowe w kształ-
cie kulek- przekąski, chrupki serowe- przekąski, ciasto maka-
ronowe nadziewane, ciastka z prosa, ciastka ryżowe- senbei, 
ciastka owsiane, ciasteczka ryżowe, ciasteczka cebulowe, 
ciasta słodkie lub słone, ciasta mrożone nadziewane mięsem 
i warzywami, chrupki zbożowe, ciasto na bazie jaj, ciasto 
z przyprawionymi owocami, czipsy na bazie zbóż, dania go-
towe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania go-
towe zawierające makaron, dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, któ-
rych głównym składnikiem jest ryż, dania na bazie ryżu, 
dmuchane kuleczki serowe jako przekąski kukurydziane, em-
panada jako nadziewany pieróg, galareta gryczana - memil-
muk, gimbap- koreańskie danie z ryżu, gotowa solona żyw-
ność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, gotowe dania 
z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe do spożycia solo-
ne przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciska-
nie, gotowe pizze, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe 
potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, 
gotowe potrawy zawierające głównie ryż, gotowe potrawy 
zawierające głównie makaron, gotowe produkty spożywcze 
w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowy 
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, 
ryby lub warzyw, jiaozi- pierogi nadziewane, kanapki, kanap-
ki tostowe opiekane, kanapki zawierające sałatę, kleiste ku-
leczki ryżowe, hamburgery w bułkach, hamburgery gotowa-
ne i w bułkach, kleiste ucierane ciasto ryżowe powlekane 
fasolą w proszku- injeolmi, koreczki, kanapeczki, klejące się 
ciasteczka ryżowe- chapsalttock, krakersy o smaku mięsnym, 
krakersy o smaku przypraw, krakersy o smaku sera, krakersy 
o smaku warzyw, krakersy o smaku ziołowym, krakersy ryżo-
we, krakersy z preparatów zbożowych, kukurydza palona, 
krótko smażony makaron z warzywami- japchae, krokiety 
po chińsku, makarony zawierające nadzienia, makaron z se-
rem, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest 
ryż, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest 
makaron, lasagne, lasagna, mrożone posiłki składające się 
głównie z makaronu, mrożone posiłki składające się głównie 
z ryżu, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, 
nachos, nadziewane kanapki, nadziewany chleb, nadziewa-
ny makaron, naleśnik z zieloną cebulą- pajeon, naleśniki, na-
leśniki cienkie, opiekane kanapki z serem i z szynką, pierożki 
chińskie z nadzieniem pikantnym won ton, pierożki ravioli, 
pierożki ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli ankoro, 
pizza, pizze gotowe, pizze konserwowane, pizze mrożone, 
pizze schłodzone, placki, placki z fasoli mung- bindaetteok, 

placki z kimchi- kimchijeon, placki z nadzieniem z warzyw, 
posiłki składające się głównie z makaronów, 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 składające się głównie z ryżu, potrawy 
z makaronu, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie 
pszenicy, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie tortilli, 
przekąski na bazie zbóż, przekąski przygotowane z mąki 
ziemniaczanej, przekąski przyrządzone z mąki ziemniacza-
nej, przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski skła-
dające się głównie z chleba, przekąski składające się głównie 
z ryżu, przekąski składające się z produktów zbożowych, 
przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, 
przekąski słone na bazie zbóż, przekąski słone na bazie kuku-
rydzy, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, prze-
kąski wieloziarniste, przekąski wykonane z kukurydzy, przeką-
ski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki 
razowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski 
wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane z mąki kuku-
rydzianej, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wykona-
ne ze sproszkowanych sucharów, przekąski wykonane 
ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane z ryżu, przekąski 
wykonane z pszenicy, przekąski wytwarzane z produktów 
zbożowych, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski 
z kukurydzy, przekąski z kukurydzy w formie ciasta francu-
skiego, przekąski z kukurydzy w formie kół, przekąski z pro-
duktów zbożowych, przekąski zbożowe o smaku sera, prze-
tworzona kukurydza do prażenia, przetworzona kukurydza 
prażona, puszkowana żywność zawierająca makaron, quesa-
dilla- tortilla z masy kukurydzianej z serem, ramen- japońskie 
danie na bazie makaronu, ravioli gotowe, risotto, ryż kleisty 
zawijany w liście bambusa- zongzi, ryż smażony po chińsku, 
ryżowe pierożki, sajgonki, sałatka ryżowa, sałatka z makaro-
nem, sałatka z makaronu typu rurki, samosy, sandwicze, sen-
bei- ciastka ryżowe, senebei- ciastka ryżowe, słodki ryż 
z orzechami i owocami głożyny- yaksik, smażone ciastka ry-
żowe- topokki, solone wyroby piekarnicze, spaghetti w sosie 
pomidorowym w puszce, spody do pizzy, spody z ciasta 
do pizzy, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głów-
nie składające się z makaronów, surowe pizze, świeża pizza, 
świeże parówki w cieście, świeże placki- ciasta, tabule- sałat-
ka z kuskus, sushi, tortille, tarty solone, tamales, tacos- danie 
meksykańskie, tradycyjne koreańskie ciasto ryżowe injeolmi, 
wafle ryżowe, wafle ryżowe w polewie czekoladowej, warzy-
wa w cieście, wontons jako rodzaj chińskich pierożków, 
wstępnie upieczone spody na pizze, zapakowane zestawy 
obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, 
ryb lub warzyw, zawijana kanapka typu wrap, zawijane su-
szone wodorosty gimbap, ekstrudowana mąka: pszenna, 
grochowa, ziemniaczana, ryżowa, sojowa, przetwory ze zbóż 
teksturowane mąki, granulaty: sojowe, pszenne, grochowe, 
ryżowe, koncentraty białek roślinnych, izolaty białek 
roślinnych.

(210) 490292 (220) 2018 09 07
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) HiRRO COCKTAILS



58 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT44/2018

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(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) 490301 (220) 2018 09 10
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) POSAMYK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania  
u ludzi, mianowicie środki antygrzybiczne.

(210) 490314 (220) 2018 09 10
(731) KULESZA KRZYSZTOF, Zduńska Wola
(540) TRACTON

(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie mate-
riałów budowlanych, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi w zakresie tym-
czasowego przydziału pracowników, usługi biurowe, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, 36 wynajem nieru-
chomości, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nierucho-
mościami, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, 37 budowa dróg, budowanie dróg 
kolejowych, budownictwo podziemne, budowa autostrad, 
budowa mostów, budowa tuneli, rozbiórka konstrukcji, roz-
biórka budynków, burzenie konstrukcji, wynajem maszyn, 
narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, wyna-
jem maszyn do robót drogowych, wynajem sprzętu budow-
lanego, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, 
usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, 
39 transport drogowy, usługi doradcze związane z transpor-
tem drogowym, transport lądowy, wynajem samochodów, 
40 recykling i uzdatnianie odpadów, obróbka metali, obrób-
ka [obróbka mechaniczna] metalu, 42 doradztwo technicz-
ne, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, usługi 
architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu.

(210) 490316 (220) 2018 09 10
(731) ECO CITY GUIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smolec
(540) EcoCityGuide

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 marketing internetowy w zakresie działal-
ności ekologicznych oraz informacji i doradztwa w zakresie 
działalności ekologicznych z a pośrednictwem stron inter-

netowych (on-line), dostarczanie, udostępnianie i udzielanie 
informacji handlowych ( w tym związanych z przedsiębior-
stwami), gospodarczych (w tym o prowadzeniu działalności 
gospodarczej), reklamowych, marketingowych, kontakto-
wych i biznesowych konsumentom i przedsiębiorcom w za-
kresie działalności ekologicznych oraz informacji i doradztwa 
w zakresie działalności ekologicznych za pośrednictwem 
stron internetowych (on-line), dostarczanie i udzielanie infor-
macji dotyczących towarów i usług, w tym w szczególności 
produktów konsumpcyjnych (w tym również kosmetyków, 
żywności i napojów) z a pośrednictwem stron interneto-
wych (on-line), dostarczanie informacji z a pośrednictwem 
stron internetowych (on-line) do celów reklamowych 
i sprzedaży w zakresie działalności ekologicznych, rozpo-
wszechnianie reklam z a pośrednictwem Internetu i stron in-
ternetowych (on-line) w zakresie działalności ekologicznych, 
usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw w odniesieniu 
do prowadzonych przez nich działalności gospodarczych 
(w tym działalności o charakterze ekologicznym) z a po-
średnictwem stron internetowych (on-line), promowanie 
towarów i usług osób trzecich (podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą, w tym działalność o charakterze 
ekologicznym) z a pośrednictwem reklam i globalnych sieci 
komputerowych, 38 zapewnianie dostępu do stron, forów 
(w tym dyskusyjnych), platform (w tym platform handlu 
elektronicznego), portali, danych i informacji w zakresie dzia-
łalności ekologicznych oraz informacji i doradztwa w zakre-
sie działalności ekologicznych z a pośrednictwem Internetu 
i stron internetowych (on-line), udostępnianie on-line elek-
tronicznych tablic ogłoszeń do przekazywania między użyt-
kownikami komputerowymi wiadomości w zakresie działal-
ności ekologicznych oraz informacji i doradztwa w zakresie 
działalności ekologicznych.

(210) 490327 (220) 2018 09 10
(731) ECO CITY GUIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smolec
(540) ECO CITY GUIDE

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 marketing internetowy w zakresie działal-
ności ekologicznych oraz informacji i doradztwa w zakresie 
działalności ekologicznych za pośrednictwem stron inter-
netowych (on-line), dostarczanie, udostępnianie i udzielanie 
informacji handlowych (w tym związanych z przedsiębior-
stwami), gospodarczych (w tym o prowadzeniu działalności 
gospodarczej), reklamowych, marketingowych, kontakto-
wych i biznesowych konsumentom i przedsiębiorcom w za-
kresie działalności ekologicznych oraz informacji i doradztwa 
w zakresie działalności ekologicznych za pośrednictwem 
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stron internetowych (on-line), dostarczanie i udzielanie infor-
macji dotyczących towarów i usług, w tym w szczególności 
produktów konsumpcyjnych (w tym również kosmetyków, 
żywności i napojów) za pośrednictwem stron internetowych 
(on-line), dostarczanie informacji za pośrednictwem stron 
internetowych (on-line) do celów reklamowych i sprzedaży 
w zakresie działalności ekologicznych, rozpowszechnianie 
reklam za pośrednictwem Internetu i stron internetowych 
(on-line) w zakresie działalności ekologicznych, usługi w za-
kresie prezentacji przedsiębiorstw w odniesieniu do pro-
wadzonych przez nich działalności gospodarczych (w tym 
działalności o charakterze ekologicznym) za pośrednictwem 
stron internetowych (on-line), promowanie towarów i usług 
osób trzecich (podmiotów prowadzących działalność go-
spodarczą, w tym działalność o charakterze ekologicznym) 
za pośrednictwem reklam i globalnych sieci komputero-
wych, 38 zapewnianie dostępu do stron, forów (w tym dys-
kusyjnych), platform (w tym platform handlu elektronicz-
nego), portali, danych i informacji w zakresie działalności 
ekologicznych oraz informacji i doradztwa w zakresie dzia-
łalności ekologicznych za pośrednictwem Internetu i stron 
internetowych (on-line), udostępnianie on-line elektronicz-
nych tablic ogłoszeń do przekazywania między użytkowni-
kami komputerowymi wiadomości w zakresie działalności 
ekologicznych oraz informacji i doradztwa w zakresie dzia-
łalności ekologicznych.

(210) 490336 (220) 2018 09 07
(731) RYBAŁTOWSKA EWELINA CHLOE’S HOME, Warszawa
(540) CH Chloe’s Home LUXURY PET PRODUCTS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.01.25, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.24, 
24.09.25, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.20

(510), (511) 18 obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt, 
odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, skó-
rzane smycze, stroje dla zwierząt domowych, torby, toreb-
ki, 20 budy dla psów, budy dla zwierząt domowych, kojce, 
materace, maty do spania, poduszki dla zwierząt domowych, 
skrzynki na zabawki.

(210) 490337 (220) 2018 09 10
(731) MBM MEAT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kazimierów
(540) Kebavita Kręci podniebienie

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domo-
wego oraz pojemniki, 29 mięso, mięso konserwowane, drób, 
wędliny, ryby, dziczyzna, grzyby, ekstrakty mięsne, konser-

wowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, dżemy, 
kompoty, sałatki, bita śmietana, jogurty, margaryna, masło, 
mleko, śmietana, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
zupy, 30 bułki, tortille, kanapki, chleb, herbata, kawa, keczup, 
majonez, makarony, musztarda, lody, pierogi, pizza, plac-
ki, puddingi, płatki owsiane, ryż, przyprawy smakowe, sosy, 
wyroby cukiernicze i słodycze, kukurydza, sól kuchenna, 
mąka, miód, musztarda, ocet, 39 transport, pakowanie i skła-
danie towarów, dostawa towarów, dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, przewóz samochodami 
ciężarowymi, usługi rozładunku towarów, spedycja, usługi 
kurierskie, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 490341 (220) 2018 09 06
(731) RETAIL CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) karuzela

(531) 27.05.01, 26.04.06, 26.04.09
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów 
nie ujęte w innych klasach, druki, katalogi, prospekty, gazetki 
reklamowe, drukowane materiały informacyjne, publikacje, 
broszury, mapy, zaproszenia, drukowane materiały firmowe, 
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admini-
strowanie działalności handlowej, prace biurowe, organizacja 
i zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie przedsię-
wzięć budowlanych polegających na budowie i przygoto-
waniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych 
i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, tar-
gi, wystawy handlowe i reklamowe w zakresie budownictwa, 
urbanistyki, architektury, obsługa marketingowa i promocja 
obrotu nieruchomościami, przetargi na rynku obrotu nieru-
chomościami, w tym gruntami, kompleksami handlowymi, 
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, zarzą-
dzanie i administrowanie centrum handlowo - usługowo - 
rozrywkowym, rozpowszechnianie informacji handlowych, 
promocja sprzedaży, dekoracja wystaw sklepowych, usługi 
w zakresie gromadzenia towarów - produkty spożywcze, na-
poje i alkohole, odzież, artykuły tekstylne, wyroby futrzarskie, 
okrycia głowy, obuwie, torby, walizy, wyroby skórzane, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, RTV, AGD, oświetlenie, farmaceu-
tyki, kosmetyki, środki czystości, gry i zabawki, książki, arty-
kuły papierowe, rośliny i kwiaty, zwierzęta, artykuły i karma 
dla zwierząt, sprzęt komputerowy, nośniki danych, pojazdy, 
akcesoria samochodowe, wyroby jubilerskie, wyroby zegar-
mistrzowskie, wyroby gospodarstwa domowego, chemi-
kalia, narzędzia, wyroby budowlane, meble, szkło, artykuły 
sportowe, książki, publikacje drukowane w celu ich sprzeda-
ży i swobodnego wyboru w centrum handlowym, sklepie 
wielobranżowym, supermarkecie, hurtowni, punkcie deta-
licznym, salonie, poprzez zamówienia korespondencyjne, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie tele-
zakupów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, informacja 
o wyżej wymienionych usługach, 36 ubezpieczenia, usługi 
finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie majątku 
nieruchomego, usługi związane z finansowaniem przedsię-
wzięć inwestycyjnych polegających na budowie i przygoto-
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waniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych 
i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, 
zarządzanie obrotem nieruchomościami, usługi finansowe 
w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, doradztwo 
w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi pośrednictwa 
w sprawach kupna i sprzedaży nieruchomości, najmu bu-
dynków, lokali i powierzchni handlowych i użytkowych, 
zbieranie czynszu, wycena nieruchomości, wynajmowanie 
powierzchni handlowych, biurowych, użytkowych oraz po-
mieszczeń mieszkalnych, wynajem powierzchni nierucho-
mości, wynajem powierzchni w centrum handlowo - roz-
rywkowo - usługowym, pośrednictwo w sprawach kupna, 
sprzedaży, najmu budynków, lokali, powierzchni handlo-
wych i użytkowych, rozliczanie transakcji kupna i sprzedaży 
nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, w tym 
kompleksami handlowymi, lokalami, powierzchniami użyt-
kowymi, doradztwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 
informacja o wyżej wymienionych usługach, 37 usługi bu-
dowlane, naprawy, a mianowicie naprawy budynków, wind, 
instalacji i systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, ka-
nalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, urządzeń tele-
komunikacyjnych, komputerów, usługi instalacyjne w zakre-
sie infrastruktury budynków, wind, systemów elektrycznych, 
wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimaty-
zacyjnych, infrastruktury telekomunikacyjnej, komputerów, 
usługi developerskie w zakresie wznoszenia nowych obiek-
tów budowlanych, usługi budowlane, budowanie komplek-
sów handlowych, lokali niemieszkalnych i mieszkalnych oraz 
osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi w zakre-
sie realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjny-
mi polegającymi na budowie i przygotowaniu kompleksów 
handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych 
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi remontowe, 
naprawy obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi i ro-
boty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i montażowe, usługi 
generalnego wykonawcy i inwestora robót budowlanych, 
doradztwo dotyczące wyżej wymienionych usług, informa-
cja o wyżej wymienionych usługach, 39 transport, pakowanie 
i składowanie towarów, organizowanie podróży, wynajem 
miejsc parkingowych, garaży, powierzchni i obiektów maga-
zynowych, wynajmowanie powierzchni na salony samocho-
dowe, administrowanie miejscami parkingowymi, wynajmo-
wanie powierzchni magazynowej i urządzeń chłodniczych 
do przechowywania żywności, usługi agencji turystycznych, 
informacja o wyżej wymienionych usługach, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, orga-
nizowanie i obsługa konkursów i loterii, obsługa sal kinowych 
i salonów gier, parki rozrywki, kręgielnie, salony fitness, orga-
nizowanie imprez sportowych, wynajmowanie powierzchni 
w celu organizowania imprez kulturalnych, edukacyjnych, 
rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych przez osoby 
trzecie, informacja o imprezach, spektaklach i wystawach, in-
formacja o wyżej wymienionych usługach, 42 badania oraz 
usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy 
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie 
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi pro-
jektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, 
projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, 
ekspertyz i analiz technicznych i ekonomicznych w dziedzi-
nie usług developerskich, usługi w zakresie architektury, pla-
nowania urbanistycznego, ekspertyzy inżynieryjne i badania 
techniczne związane z pracami budowlanymi, planowanie 
urbanistyczne kompleksów handlowych i osiedli mieszka-
niowych wraz z infrastrukturą, informacja o wyżej wymienio-
nych usługach, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
tymczasowe zakwaterowanie, usługi w zakresie prowadze-
nia punktów gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów, 

snack-barów, dostarczanie potraw i napojów, informacja 
o wyżej wymienionych usługach, 44 usługi w zakresie pro-
wadzenia salonów fryzjerskich, salonów piękności, gabine-
tów odnowy biologicznej, gabinetów fizjoterapeutycznych, 
punktów usług optycznych, informacja o wyżej wymienio-
nych usługach.

(210) 490346 (220) 2018 09 10
(731) DRESÓWKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Głuchołazy

(540) szyciokawiarnia
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, koszule 
z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, 30 kawa, 
herbata, herbata mrożona, kanapki, napoje kawowe z mle-
kiem, napoje na bazie kawy, aromaty kawowe, cukier, cia-
sto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto 
na wypieki, wyroby cukiernicze, 35 prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projekto-
wanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklama, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, usługi marketingowe, 40 krawiectwo, 
krojenie tkanin, obrębianie tkanin, szycie odzieży na miarę, 
43 kafeterie [bufety], usługi barowe, usługi restauracyjne, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 490348 (220) 2018 09 10
(731) OLIVIA SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) OLIVIA PRIME
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie projektów budowlanych, 36 inwestycje 
finansowe, leasing finansowy, organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
wynajem biur do coworkingu, wynajem powierzchni biuro-
wej, zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, usługi 
doradztwa budowlanego, wynajem sprzętu budowlanego.

(210) 490349 (220) 2018 09 10
(731) OLIVIA COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) OLIVIA EIGHT
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie projektów budowlanych, 36 inwestycje 
finansowe, leasing finansowy, organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
wynajem biur do coworkingu, wynajem powierzchni biuro-
wej, zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, usługi 
doradztwa budowlanego, wynajem sprzętu budowlanego.

(210) 490354 (220) 2018 09 10
(731) BUDREWICZ ARTUR GLOBAL SERVICES, Warszawa
(540) O SHARE
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(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 490355 (220) 2018 09 10
(731) BUDREWICZ ARTUR GLOBAL SERVICES, Warszawa
(540) OS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 490356 (220) 2018 09 10
(731) MATUSZCZAK DOROTA, Poznań
(540) DD Dwujęzyczni

(531) 24.17.02, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 przedszkole.

(210) 490358 (220) 2018 09 10
(731) POMAJDA MARZENA PROFISTAFF, Opole
(540) ProfiStaff

(531) 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekru-
tacji personelu, pośrednictwo pracy, outsourcing pracow-
ników, agencja pracy tymczasowej, 37 usługi budowlane, 
40 spawanie.

(210) 490359 (220) 2018 09 10
(731) BEYOND PUBLIC REALATIONS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BEYOND PUBLIC RELATIONS

(531) 27.05.01, 26.11.02, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne i public relations, agencja public relations, badania w za-
kresie public relations, doradztwo w zakresie public relations, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlo-
wymi w zakresie public relations, agencje reklamowe, rekla-
ma, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, projektowanie materiałów reklamowych, 
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie 
działalności gospodarczej, 41 szkolenia w zakresie public re-
lations, marketingu i promocji.

(210) 490360 (220) 2018 09 10
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) Majonez Kielecki - z natury świętokrzyski
(510), (511) 30 majonezy, majonezy smakowe, sosy na bazie 
majonezu.

(210) 490363 (220) 2018 09 10
(731) IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) FRESCO frizzante

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 490364 (220) 2018 09 10
(731) CALFERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortiwap
(510), (511) 1 nawozy, nawozy użyźniające glebę.

(210) 490368 (220) 2018 09 10
(731) DUDZIAK GRZEGORZ GDPE, Gdynia
(540) GD Project Engineering

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.03, 26.01.06
(510), (511) 9 rozdzielacze energii elektrycznej, szafy roz-
dzielcze, pulpity rozdzielcze, skrzynki rozdzielcze elektrycz-
ne, skrzynki rozdzielcze zasilania, instalacje elektryczne, 
elektryczne instalacje sterujące, instalacje elektrycznego 
okablowania, 37 nadzór budowlany, nadzorowanie konstru-
owania budynków, nadzór nad budowaniem konstrukcji, 
nadzór nad robotami budowlanymi, konsultacje w zakresie 
nadzoru budowlanego, usługi nadzoru budowlanego w za-
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kresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi nad-
zoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, in-
stalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie 
sieci łączności elektronicznej, instalowanie systemów kom-
puterowych wykorzystujących półprzewodnikowe układy 
elektroniczne, 42 projektowanie systemów elektrycznych, 
usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi inżynieryjne 
w zakresie projektowania systemów elektronicznych, usługi 
analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycz-
nej, testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej 
do celów certyfikacji, usługi inżynieryjne w dziedzinie ener-
gii elektrycznej i produkcji gazu ziemnego, prace badawcze 
w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie elek-
tryczności, doradztwo projektowe, projektowanie technicz-
ne, projektowanie budowlane, opracowywanie projektów 
technicznych, badania projektów inżynieryjnych, opracowy-
wanie projektów technicznych do projektów budowlanych, 
planowanie projektów technicznych, projektowanie analiz 
wykonalności w zakresie projektów, projektowanie syste-
mów oświetleniowych, projektowanie systemów inżynierii 
budowlanej, przygotowywanie badań dotyczących analizy 
projektu, badania i opracowywanie projektów technicznych, 
usługi doradcze w zakresie projektowania, oceny techniczne 
związane z projektowaniem, doradztwo techniczne zwią-
zane z projektowaniem, projektowanie i opracowywanie 
sieci dystrybucji energii, usługi projektowania technicznego 
związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi 
projektowania technicznego związane z instalacjami do za-
opatrzenia w wodę, prowadzenie badań i opracowywanie 
projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem na-
turalnych źródeł energii, projektowanie oświetlenia krajobra-
zowego, projektowanie systemów zasilania rezerwowego, 
projektowanie instalacji rozdzielczych i odbiorczych, pro-
jektowanie instalacji oświetlenia ogólnego, projektowanie 
instalacji awaryjnych i ewakuacyjnych, projektowanie insta-
lacji uziemień, projektowanie instalacji połączeń wyrównaw-
czych, projektowanie instalacji odgromowych, projektowa-
nie instalacji teletechnicznych, projektowanie instalacji sieci 
i przyłącz SN i nn, projektowanie stacji transformatorowych, 
projektowanie oświetlenie terenu, projektowanie instalacji 
kanalizacji teletechnicznych.

(210) 490370 (220) 2018 09 10
(731) MISTARZ MAREK, Białystok
(540) E=moc2je!
(510), (511) 35 organizowanie sprzedaży w formie aukcji 
internetowych i stacjonarnych, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, 
ulotek, prospektów, druków, broszur), wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, oferowanie i sprzedaż to-
warów za pośrednictwem sieci komputerowej, prowadzenie 
interesów osób trzecich w zakresie ekspozycji i sprzedaży 
towarów poprzez sklep internetowy, pośrednictwo handlo-
we polegające na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży 
za pośrednictwem sieci komputerowej, 36 zbiórki fundu-
szy na cele dobroczynne, sponsorowanie wydarzeń spor-
towych, kulturalnych, rozrywkowych i akcji edukacyjnych, 
sponsorowanie finansowe, 41 organizowanie konkursów 
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, produkcja filmów, 
programów telewizyjnych i radiowych, opracowywanie fil-
mów, informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji, publikowa-
nie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
publikacje elektroniczne on-line, kursy korespondencyjne, 

edukacja za pośrednictwem telewizji, radia, sieci komputero-
wej, montaż programów radiowych i telewizyjnych, pisanie 
scenariuszy, organizowanie i realizacja spektakli, koncertów, 
widowisk plenerowych.

(210) 490374 (220) 2018 09 10
(731) LEWANDOWSKI MACIEJ ZMTORUN, Toruń
(540) ZMTorun
(510), (511) 40 usługi w zakresie obróbki metalu, obróbka 
metalurgiczna, obróbka metali, obróbka mechaniczna me-
talu, obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, an-
tykorozyjna obróbka części metalowych, obróbka cieplna 
i nakładanie powłok na stal, cieplna obróbka metali, obróbka 
powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifo-
wania dokładnego, obróbka powierzchni metalowych po-
przez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, obróbka 
skrawaniem części dla osób trzecich, tłoczenie metalu, od-
puszczanie metalu, wytłaczanie metalu, emaliowanie meta-
lu, kucie metalu, szlifowanie, spawanie, frezowanie.

(210) 490375 (220) 2018 09 10
(731) LEWANDOWSKI MACIEJ ZMTORUN, Toruń
(540) ZMTorun.pl OBRÓBKA METALI CNC

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02, 15.07.01, 15.07.03
(510), (511) 40 usługi w zakresie obróbki metalu, obróbka 
metalurgiczna, obróbka metali, obróbka mechaniczna me-
talu, obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, an-
tykorozyjna obróbka części metalowych, obróbka cieplna 
i nakładanie powłok na stal, cieplna obróbka metali, obróbka 
powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifo-
wania dokładnego, obróbka powierzchni metalowych po-
przez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, obróbka 
skrawaniem części dla osób trzecich, tłoczenie metalu, od-
puszczanie metalu, wytłaczanie metalu, emaliowanie meta-
lu, kucie metalu, szlifowanie, spawanie, frezowanie.

(210) 490383 (220) 2018 09 11
(731) VICI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) sweet secret

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.08
(510), (511) 29  bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy 
ziemniaczane, dżemy, galaretki owocowe, jogurt, koktajle 
mleczne, kwaśna śmietana, margaryna, marmolada, masło, 
masło arachidowe, masło kakaowe, mleczne produkty, mle-
ko, mleko w proszku, napoje mleczne z przewagą mleka, 
orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy la-
skowe przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne 
przetworzone, owoce lukrowane, pasty na bazie orzechów, 
przecier jabłkowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie 
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owoców, rodzynki, śmietana [produkty mleczarskie], wiór-
ki kokosowe, 30 batony zbożowe, bita śmietana (preparaty 
usztywniające do -), bułeczki słodkie, chałwa, ciasto w prosz-
ku, cukier, czekolada, gofry, herbata, herbatniki petit-beurre, 
kakao, kawa, lody, miód, muesli, orzechy w czekoladzie, owo-
cowe (galaretki), pasty czekoladowe do smarowania zawie-
rające orzechy, pasty na bazie czekolady, piernik, płatki kuku-
rydziane, pralinki, sorbety [lody], wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cze-
koladowe do dekoracji ciast, cukierki miętowe, wafle ryżowe, 
guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech.

(210) 490385 (220) 2018 09 11
(731) VICI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FISH&EAT
(510), (511) 29 alginiany do celów kulinarnych, anchois, nie-
żywe, filety rybne, homary, nieżywe, ikra rybia przetworzo-
na, kawior, konserwowane ryby, konserwy rybne, krewetki 
[nieżywe], krewetki różowe [nieżywe], krokiety, langusty, 
nieżywe, łosoś, nieżywy, małże (mięczaki) nieżywe, małże 
[nieżywe], nieżywe małże, ostrygi, nieżywe, potrawy z ryb 
do spożycia przez ludzi, przeciery rybne, raki, nieżywe, ryby, 
ryby solone, sardynki, nieżywe, skorupiaki, nieżywe, strzykwy 
nieżywe, śledzie, nieżywe, tuńczyk, nieżywy, wodorosty kon-
serwowe, żywność przygotowywana z ryb.

(210) 490465 (220) 2018 09 12
(731) KOWALEWSKA AGNIESZKA, Szczecin
(540) JAGAbaby

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego on-line w zakre-
sie artykułów dziecięcych.

(210) 490467 (220) 2018 09 12
(731) FUNDACJA WSPIERANIA TWÓRCZYCH INICJATYW 

TEATRALNYCH ATUT, Warszawa
(540) kamarti
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, administrowanie programami dla osób często po-
dróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlo-
wej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania 
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama 
pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw skle-
powych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, doradztwem w zakresie zarzą-
dzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, fotokopiowanie, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności arty-

stycznej, indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospo-
darczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych 
(pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plika-
mi, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wyda-
wania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, ob-
sługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV 
dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trze-
cich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja po-
kazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [do-
radztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamo-
wych, pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powiela-
nie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamo-
wych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja 
programów związanych z telezakupami, projektowanie ma-
teriałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania 
wydarzeń sportowych, rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama  
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnia-
nie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów han-
dlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, steno-
grafia, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe za-
rządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów re-
klamowych, udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, usługi handlu detalicznego on-line w zakre-
sie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu 
detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobra-
nia, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki 
i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicz-
nego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, 
usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów re-
klamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa 
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjal-
nych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebu-
jącymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi 
przypominania o spotkaniach [prace biurowej, usługi public 
relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [pra-
ce biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usłu-
gi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo-
wych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urzą-
dzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie 
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących 
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jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, 36 organizacja zbiórek, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, pobieranie czynszu, sponsorowanie finanso-
we, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych 
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, wynajem 
biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], 
zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele do-
broczynne, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] 
dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomuni-
kacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem te-
lefonów komórkowych, łączność poprzez terminale kompu-
terowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, 
nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elek-
troniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kartek z ży-
czeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości, 
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług zwią-
zanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, trans-
misja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja w ideo na żądanie, udostępnianie forów interne-
towych on-line, usługi poczty głosowej, usługi przywoław-
cze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], 
usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi telekso-
we, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunika-
cyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane 
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunika-
cyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości 
i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynaj-
mowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 40 apreturo-
wanie papieru, apreturowanie tkanin, barwienie futer, bar-
wienie obuwia, barwienie skór, barwienie szyb poprzez po-
krywanie ich powierzchni, barwienie tkanin, chromowanie, 
cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja powie-
trza, dmuchanie szkła, druk sitowy, drukowanie, drukowanie 
litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, 
drukowanie zdjęć, polowanie tkanin, rotograwiura, frezowa-
nie, garbarstwo, grawerowanie, hafciarstwo, meblowanie 
materiałów, impregnacja ognioodporna tkanin, impregno-
wanie wodoodporne tkanin, informacje o obróbce materia-
łów, introligatorstwo, konserwowanie napojów i żywności, 
kowalstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, laminowanie, luto-
wanie, magnesowanie, nabłyszczanie futer, niklowanie, nisz-
czenie odpadów i śmieci, obrębianie tkanin, obróbka [prze-
twarzanie] odpadów, obróbka drewna, obróbka mająca 
na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży, obróbka metali, 
obróbka skór, obróbka taśm filmowych, obróbka wełny, 
oczyszczanie powietrza, oddzielania kolorów [obróbka], od-
każanie materiałów niebezpiecznych, odlewanie metali, od-
puszczanie metali, oprawianie dzieł sztuki, piaskowanie, pie-
lęgnacja futer, pikowanie tkanin, piłowanie materiałów, 
pokrywanie kadmem, polerowanie materiałami ściernymi, 
powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, pozłacanie, 
przeróbki odzieży, rymarstwo, satynowanie futer, składanie 
materiałów na zamówienie dla osób trzecich, skórnictwo, 
snucie osnów [krosna], srebrzenie, szlifowanie, szlifowanie 
szkła optycznego, szycie odzieży na miarę, ścieranie, ścinanie 
i obróbka drewna, frasowanie laserem, usługi w zakresie foto-
kompozycji, usługi w zakresie kriokonserwacji, usługi związa-
ne z farbiarstwem, usuwanie warstw nawierzchniowych, 
wybielanie tkanin, wypalanie wyrobów ceramicznych, wy-
pożyczanie maszyn dziewiarskich, wyrób futer na zamówie-
nie, wywoływanie filmów fotograficznych, zabezpieczanie 

futer przed molami, zabezpieczanie tkanin przed molami, 
zaprasowanie na stałe tkanin, złocenie, 41 doradztwo zawo-
dowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie pro-
gramów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, edukacja religij-
na, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informa-
cja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie 
praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, montaż taśm 
wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidu-
alne, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, 
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadze-
nie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowa-
nie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie 
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kul-
turalnych lub edukacyjnych, pisanie piosenek, pisanie scena-
riuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, 
planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, pro-
dukcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofil-
mów, produkcja muzyczna, produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia 
teatralne [produkcja], publikowanie książek, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy 
rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty rekla-
mowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, sporządzanie napi-
sów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmo-
we, szkoły z internatem, telewizyjne usługi rozrywkowe, 
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnia-
nie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji 
biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi bi-
blioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane w systemie 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kali-
grafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi kultu-
ralne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi po-
kazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi prze-
kwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi roz-
rywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe 
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie, 
usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opraco-
wania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie aparatury 
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów tele-
wizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożycza-
nie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypoży-
czanie kamer w ideo, wypożyczanie magnetowidów, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu 
audio, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, 
wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewio-
wych, wyższe uczelnie [edukacja], 42 badania naukowe, ba-
dania techniczne, badania w dziedzinie kosmetyki, digitaliza-
cja dokumentów [skanowanie], doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednic-
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twem strony internetowej, konwersja danych lub dokumen-
tów na formę elektroniczną, konwersja programów kompu-
terowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, projektowanie 
dekoracji wnętrz, projektowanie mody, stylizacja [wzornic-
two przemysłowe], usługi doradcze w dziedzinie technolo-
gii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe, 45 doradz-
two w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie 
oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjo-
nowanie własności intelektualnej, prawne administrowanie 
licencjami, udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach pu-
blikacji oprogramowania, usługi doradztwa osobistego 
w zakresie stylizacji ubioru, usługi serwisów społecznościo-
wych on-line, wypożyczanie strojów wieczorowych, zarzą-
dzanie prawami autorskimi.

(210) 490468 (220) 2018 09 12
(731) GAD JERZY KAZIMIERZ P.U.P.H. CENTRUM SZKŁA, 

Kielce
(540) CS GAD

(531) 03.11.99, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 19 szkło budowlane, szkło dekoracyjne do użyt-
ku w budownictwie, szkło zbrojone, szkło hartowane 
do użytku w budownictwie, szkło okienne, szkło warstwowe, 
materiały budowlane zawierające szkło, drzwi szklane, ścian-
ki działowe szklane, szklane panele ścienne, stopnie scho-
dów szklane, podłogi szklane, drzwi lustrzane, drzwi szklane, 
szkło okienne, niemetalowe ramy do okien szklanych, szkło 
izolacyjne, balustrady niemetalowe szklane, szyby zespolone 
antywłamaniowe, 20 lustra w tym lustra łazienkowe, lustra 
meblowe, lustra z nadrukiem, meble ze szkła, gabloty szkla-
ne, półki ze szkła, stoły szklane, stoliki szklane pod sprzęt TV, 
drzwi i półki do mebli szklane, witryny szklane, 35 sprzedaż 
szkła, luster i wyrobów szklanych, 37 usługi szklarskie, wsta-
wianie, konserwacja, naprawy szyb, okien, montaż szyb i lu-
ster, 40 oprawianie obrazów, usługi cięcia i szlifowania szkła, 
obróbka szkła, polerowanie szkła, fazowanie szkła i luster, kle-
jenie szkła.

(210) 490469 (220) 2018 09 12
(731) WŁODAREK LESZEK TOOLBOX.PL, Ujrzanów
(540) TOOLBOX

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 materiały spawalnicze i lutownicze, drut spawal-
niczy, elektrody spawalnicze w otulinie, kolanka do rur metalo-
we, 7 pompy, kompresory i wentylatory, tłoki do kompresorów, 
kompresory jako części maszyn i silników, sprężarki, roboty spa-
walnicze, palniki spawalnicze, elektryczne palniki spawalnicze, 
elektrody do urządzeń spawalniczych, narzędzia tnące będą-
ce palnikami spawalniczymi obsługiwanymi gazem, spawarki, 
automatyczne spawarki elektryczne, acetylenowo-tlenowe 

urządzenia spawające, zrobotyzowane elektryczne urządzenia 
do spawania, tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, materia-
ły ścierne [maszyny], materiały ścierne [narzędzia do maszyn], 
wiertarki, elektronarzędzia, kosiarki, kosiarki spalinowe, awaryjne 
generatory prądotwórcze, rozruszniki, urządzenia do wulkaniza-
cji, urządzenia do wulkanizacji gumy, maszyny do wulkanizacji 
opon, podnośniki hydrauliczne, podnośniki pneumatyczne, 
podnośniki śrubowe, wyważenie do narzędzi elektrycznych, 
maszyny montażowe, prasy montażowe, zautomatyzowane 
maszyny montażowe, maszyny do użytku w montażu, sprężar-
ki do urządzeń klimatyzacyjnych, zawory redukujące ciśnienie 
[części do maszyn], filtry olejowe, separatory oleju, filtry oleju 
[części maszyn], zawory redukcyjne [części maszyn], narzędzia 
pneumatyczne, narzędzia ręczne z napędem pneumatycznym, 
przemysłowe narzędzia pneumatyczne, przenośne narzędzia 
pneumatyczne, pistolety natryskowe pneumatyczne, 8 wiertła 
ręczne [narzędzia], narzędzia ręczne, podnośniki, 9 prostowniki, 
prostowniki prądu elektrycznego, kable rozruchowe do akumu-
latorów, urządzenia do wyważania, urządzenia do wyważania 
kół, urządzenia do wyważania opon do pojazdów lądowych, 
maszyny do wyważania opon do pojazdów lądowych, kołyski 
montażowe [elektryczne], urządzenia pomiarowe do narzędzi, 
urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe, elektroniczne 
czujniki pomiarowe, przyrządy do pomiaru poziomu płynów, 
reduktory ciśnienia, pneumatyczne urządzenia sterujące, 11 fil-
try powietrza, 17 węże pneumatyczne, niemetalowe, węże 
do narzędzi pneumatycznych, włókna wulkanizowane, złącza 
rurowe (niemetalowe -), elastyczne złącza kompensacyjne, 
niemetalowe złącza rurowe, złącza niemetalowe do rur, nieme-
talowe złącza i połączenia rurowe, złączki, niemetalowe złącz-
ki do węży, złączki do rur niemetalowe, niemetalowe kolanka 
do rur.

(210) 490472 (220) 2018 09 12
(731) KUŚNIEREK DOMINIK FIRMA NUSS, Leszno
(540) N NUSS TACHO-ANALIZA

(531) 27.05.01, 26.01.06, 26.04.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej.

(210) 490473 (220) 2018 09 12
(731) BABYGYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Baby Gym
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(531) 27.05.01, 26.02.07, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie obiektów sportowych, 
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i dodatków odzieżowych, 41 usługi edukacyjne związane 
z nauką języków obcych, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, prowadzenie parków rozrywki.

(210) 490474 (220) 2018 09 12
(731) WŁODAREK LESZEK TOOLBOX.PL, Ujrzanów
(540) AIRBOX

(531) 26.15.09, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 6 złącza do rur (metalowe), łączniki [złącza] wyko-
nane z metalu do rur, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalo-
we, złączki rur metalowe, 7 tłoki do kompresorów, kompresory 
jako części maszyn i silników, pompy, kompresory i wentyla-
tory, kompresory zrobotyzowane, sprężarki, sprężarki tłokowe, 
śrubowe sprężarki powietrzne, sprężarki do maszyn, narzędzia 
pneumatyczne, pistolety natryskowe, pistolety natryskowe 
pneumatyczne, pistolety natryskowe [maszyny], pistolety na-
tryskowe [narzędzia], pistolety do malowania, pistolety natry-
skowe do nakładania farb, pistolety natryskowe do powlekania 
proszkowego, pistolety do maszyn rozpylających na sprężone 
powietrze, hydrauliczne złącza obrotowe, reduktory ciśnienia 
[części maszyn], filtry olejowe, separatory oleju, filtry oleju [czę-
ści maszyn], zawory redukujące ciśnienie [części do maszyn], 
sprężarki do osuszania maszyn, smarownice tłokowe pneuma-
tyczne, smarownice [części maszyn], smarownice na sprężone 
powietrze, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe [części 
maszyn], kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe [części 
silników], 11 filtry powietrza, instalacje do filtrowania powie-
trza, filtry powietrza [części maszyn lub instalacji do oczyszcza-
nia powietrza], 17 węże pneumatyczne, niemetalowe, węże 
do narzędzi pneumatycznych, złącza rurowe (niemetalowe -), 
elastyczne złącza kompensacyjne, niemetalowe złącza rurowe, 
elastomerowe złącza kompensacyjne, złącza kompensacyjne 
z tkaniny, niemetalowe złącza i połączenia rurowe, niemetalowe 
złącza kolankowe do rur elastycznych, złączki, złączki [niemeta-
lowe -] rur, niemetalowe uszczelki do złączy, złącza niemetalo-
we do rur, niemetalowe złączki do węży, kształtki, niemetalowe, 
do rur elastycznych, kształtki, niemetalowe, do rur sztywnych.

(210) 490475 (220) 2018 09 12
(731) SUPER SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jeziorany
(540) BARFIAKI

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.07
(510), (511) 31 algi spożywcze dla zwierząt domowych, 
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt domowych, drożdże 
jako pasza dla zwierząt domowych, kiszonki jako pokarm dla 
zwierząt domowych, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt 
domowych, odpady z gorzelni jako pasza dla zwierząt do-
mowych, makuchy z orzeszków arachidowych dla zwierząt 
domowych, pokarm dla zwierząt domowych, pożywienie 
dla psów, kotów i innych zwierząt domowych, produkty 
uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwie-
rząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt domowych, spo-
żywcze pasze wzmacniające dla zwierząt domowych, wodo-
rosty spożywcze dla zwierząt, zioła i sole do spożycia przez 
zwierzęta domowe.

(210) 490476 (220) 2018 09 12
(731) OCHMAN ADAM ZBIGNIEW, Warszawa
(540) MELI DELI
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z żywnością, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pro-
duktów delikatesowych, promocja sprzedaży, 43 usługi 
restauracyjne, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringu 
zewnętrznego.

(210) 490477 (220) 2018 09 12
(731) MOSKAL GRZEGORZ WITOLD, Mielec
(540) Niezależni Doradcy Energetyczni

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 07.01.09, 27.05.01, 27.05.05, 
26.11.12, 29.01.12

(510), (511) 42 doradztwo w zakresie oszczędności energii, 
udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kom-
pensacji emisji dwutlenku węgla, audyt energetyczny, bada-
nia dotyczące budynków, badania i opracowywanie projek-
tów technicznych, badania w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, 
pomiary środowiska w obrębie budynków, projektowanie 
i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, usługi do-
radcze dotyczące zużycia energii, usługi w zakresie inspekcji 
domów [oględziny].

(210) 490478 (220) 2018 09 12
(731) RASZ PRZEMYSŁAW RASZ BUSINESS CONSULTING 

GALERIA SREBRA I ŚWIATŁA R&R, Łódź
(540) CIUCIANIE
(510), (511) 29 oleje spożywcze, 30 chleb, bułki.

(210) 490483 (220) 2018 09 12
(731) LUXLASHES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeworsk
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(540) LUXLASHES COSMETICS

(531) 26.04.02, 26.04.11, 26.04.12, 26.03.04, 26.03.23, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 3 kosmetyki do rzęs, rzęsy sztuczne, rzęsy, rzę-
sy sztuczne, farba do rzęs, wydłużające tusze do rzęs, kleje 
do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do mocowania 
sztucznych rzęs, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna sztucz-
nych rzęs, kosmetyków do rzęs, akcesoriów do rzęs, akceso-
riów do stylizacji rzęs.

(210) 490486 (220) 2018 09 12
(731) BINIASZEWSKI WIESŁAW FIRMA HANDLOWO- 

-USŁUGOWA BIWARO, Daszewice
(540) Biwaro
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej na-
rzędzi tynkarskich, materiałów budowlanych, sprzętu bu-
dowlanego, 37 usługi budowlane, usługi tynkarskie, naprawa 
maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, serwis narzę-
dzi tynkarskich, naprawa narzędzi tynkarskich, usługi remon-
towe, usługi wyburzeniowe.

(210) 490501 (220) 2018 09 13
(731) KOMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Budzyń

(540) KOMFORT

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 zespoły, podzespoły i elementy pojazdów sa-
mochodowych, w szczególności szczęki hamulcowe, klocki 
i tarcze hamulcowe, sprzęgła okładziny sprzęgieł, części za-
mienne do pojazdów samochodowych, akcesoria do pojaz-
dów samochodowych.

(210) 490506 (220) 2018 09 13
(731) FRYCA PIOTR, Charzykowy
(540) na szlaku smaku

(531) 27.05.01, 29.01.12, 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 26.11.25
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości 

w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, usługi rezerwacji miejsc w restauracji, usługi 
hotelowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacja zakwaterowania 
hotelowego.

(210) 490509 (220) 2018 09 13
(731) FRYCA PIOTR, Charzykowy
(540) NA SKARPIE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.05.03, 05.05.20
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, usługi rezerwacji miejsc w restauracji, usługi 
hotelowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacja zakwaterowania 
hotelowego.

(210) 490512 (220) 2018 09 13
(731) MEDIA MINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) transmisjelive

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 bezprzewodowa transmisja i nadawanie 
programów telewizyjnych, bezprzewodowe elektroniczne 
przesyłanie danych, bezprzewodowe elektroniczne prze-
syłanie obrazów, bezprzewodowy transfer danych przez 
Internet, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Inter-
netu, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów 
audiowizualnych, elektroniczna transmisja danych, emisja 
i transmisja programów telewizyjnych za opłatą [pay-per- 
-view], emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja 
abonamentowych programów telewizyjnych, elektroniczna 
transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, 
wiadomości i danych, emisja programów telewizyjnych i ra-
diowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewo-
dowych, emisja programów telewizyjnych za pomocą usług 
wideo na życzenia [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], 
emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Inter-
netu, emisja programów telewizyjnych i radiowych, emisja 
telewizyjna, emisja treści wideo, nadawanie programów tele-
wizyjnych drogą satelitarną, nadawanie programów telewizji 
kablowej, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie 
informacja za pośrednictwem telewizji, nadawanie i transmi-
sja programów telewizyjnych, nadawanie bezprzewodowe, 
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem 
Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie progra-
mów telewizyjnych i radiowych, nadawanie programów 
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w telewizji, nadawanie programów wizualnych i dźwięko-
wych za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, nadawanie 
symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci 
komunikacyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych, nada-
wanie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie 
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu, przekazywanie informacji drogą telewizyjną, trans-
misja programów telewizyjnych, nadawanie programów 
telewizyjnych, przesyłanie treści audiowizualnych za po-
średnictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedial-
nych, transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu, 
transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, trans-
misja dźwięku, wideo i informacji, transmisja filmów wideo, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów 
telewizyjnych drogą kablową, transmisja programów radio-
wych i telewizyjnych przez satelitę, transmisja programów 
radiowych i telewizyjnych, transmisja programów drogą 
satelitarną, transmisja programów drogą kablową i sate-
litarną, transmisja programów drogą kablową, transmisja 
podcastów, transmisja plików danych, audio, wideo i multi-
medialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnia-
nych za pomocą transmisji strumieniowej, transmisja plików 
danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja plików 
cyfrowych, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktyw-
nych sieci multimedialnych, transmisja obrazów drogą sateli-
tarną, transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za po-
średnictwem sieci, transmisja nadawcza za pomocą satelity, 
transmisja wideo na żądanie, transmisja wizji za pomocą sa-
telity, transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci 
komputerowych, transmisja sygnałów zawierających dźwięk, 
obraz i dane, transmisja strumieniowa telewizji przez Inter-
net, transmisja strumieniowa materiałów wideo w Internecie, 
transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w Inter-
necie, transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych 
w Internecie, transmisja strumieniowa danych, transmisje 
na żywo dostępne przez strony główne w Internecie [kame-
ry internetowe], transmisje audycji telewizyjnych, transmisje 
radiowe i telewizyjne, w tym również drogą sieci kablowych, 
transmisje telewizyjne, usługi cyfrowej transmisji danych au-
dio i wideo, usługa emisji treści audio i wideo świadczone 
za pośrednictwem Internetu, usługi emisji telewizyjnej w te-
lefonach komórkowych, usługi emisji radiowej, telewizyjny 
i kablowej, usługi nadawania programów telewizyjnych, 
usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji, 
usługi transmisji wideo, usługi transmisji wideo na żądanie, 
usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, au-
dio i telewizji, usługi transmisji programów telewizyjnych 
za opłatą [pay- per view], usługi transmisji drogą satelitarną 
i kablową, usługi transmisyjne w sieci www [webcasting], 
usługi w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, usługi 
w zakresie elektronicznej transmisji głosu, usługi wysyłania 
wideo, usługi wideokonferencji, wideokonferencje.

(210) 490516 (220) 2018 09 13
(731) SOLARCZYK ANDRZEJ F.H.U. SOLAR, Witów
(540) eXTREME WITÓW

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.06, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące sprzedaży po-
jazdów mechanicznych, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
jazdami, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej skuterów 
śnieżnych oraz quadów, 37 konserwacja, serwis i naprawa 
pojazdów, konserwacja, serwis i naprawa quadów i skute-
rów śnieżnych, 39 organizowanie wycieczek z przewodni-
kiem, organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych 
i wycieczek ze zwiedzaniem, usługi pilotów wycieczek, or-
ganizowanie i rezerwowanie wycieczek jednodniowych, 
organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, 
udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, usłu-
gi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz turystów, 
udzielanie informacji turystom związanych z wyprawami 
i zwiedzaniem, wypożyczanie quadów i skuterów śnieżnych, 
organizowanie i prowadzenie wycieczek na quadach, orga-
nizowanie i prowadzenie wycieczek na skuterach śnieżnych.

(210) 490524 (220) 2018 09 13
(731) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) HELICOFOOD
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne, 
produkty medyczne, żywność specjalnego przeznaczenia 
medycznego.

(210) 490527 (220) 2018 09 13
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) FOODINI

(531) 27.05.01, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe na-
poje zawierające soki warzywne, koktajle bezalkoholowe, 
koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], koktajle owoco-
we, bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o podwyższo-
nej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe zawierające 
soki owocowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, napo-
je na bazie soku z zielonych warzyw, napoje wzbogacone 
substancjami odżywczymi, niegazowane napoje bezalkoho-
lowe, napoje zawierające witaminy, soki, warzywne napoje 
typu smoothie, napoje typu smoothie zawierające ziarna 
i owies.

(210) 490540 (220) 2018 09 13
(731) TECHPAK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białężyce
(540) TECHPAK
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.12
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru, kartonu lub tworzyw, sztucznych, 
tektura, papier, papier offsetowy, karton, przemysłowy pa-
pier i karton, papier zabezpieczony, materiały opakowanio-
we wykonane z kartonu, materiały opakowaniowe wykona-
ne z tektury, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
arkusze do pakowania z papieru, rolki kartonowe, opakowa-
nia kartonowe, pudła opakowaniowe [kartonowe], pudła pa-
pierowe, pojemniki z tektury falistej, torby papierowe, tuby 
z tektury, banery wystawowe wykonane z kartonu, druko-
wane kartonowe tablice reklamowe, materiały drukowane, 
drukowany materiał promocyjny.

(210) 490542 (220) 2018 09 13
(731) BUŁCZYŃSKA PAULA LUNA COVRIGARIA,  

Gorzów Wielkopolski
(540) Luna COVRIGARIA

(531) 27.05.01, 26.01.01, 27.01.06
(510), (511) 30 miękkie precle.

(210) 490551 (220) 2018 09 14
(731) WYSOCKI MICHAŁ IDBSYSTEMS, Poznań
(540) IDBS

(531) 15.07.01, 14.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do automatyzacji fabryki, 
oprogramowanie do automatyzacji procesów przemysło-
wych, sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, 
elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, 
elektryczne pulpity sterownicze, oprogramowanie do ste-
rowania maszynami, dotykowe panele sterowania, kompu-
terowe bazy danych, serwery komputerowych baz danych, 
oprogramowanie do produkcji, sieci komputerowe, serwery 
sieci komputerowych, sterowniki elektroniczne, sterowniki 
programowalne, sterowniki urządzeń, elektryczne sterow-
niki procesów, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego 
monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych 
urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych 
i mechanicznych, sterowniki oprogramowania do urządzeń 

elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu 
i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą, 
panele dotykowe, panele wyświetlające elektroniczne, pane-
le wskaźnikowe, komputery procesowe, komputery do użyt-
ku w zarządzaniu danymi, komputery i sprzęt komputerowy, 
szafy przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów, 
przetwornice elektryczne, szafy przeznaczone do zainsta-
lowania w nich podzespołów elektrycznych do sterowania, 
przetwornice elektryczne, 42 badania związane ze skompu-
teryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania komputero-
wego do sterowania procesami, opracowywanie procesów 
przemysłowych, monitorowanie procesu w celu zapewnienia 
jakości, projektowanie wspomagane komputerowo dla pro-
cesów produkcyjnych, opracowywanie maszyn przemysło-
wych, w szczególności ich systemów zasilania i sterowania, 
usługi w zakresie monitorowania procesów przemysłowych, 
usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, auto-
matyzacji i sterowania, projektowanie instalacji zasilających 
i sterujących dla maszyn i urządzeń przemysłowych, kontrola 
maszyn i urządzeń przemysłowych, usługi testowania ma-
szyn przemysłowych w ramach kontroli jakości, projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projek-
towanie oprogramowania sterowników, projektowanie baz 
danych, utrzymywanie baz danych, administracja serwerów, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania opera-
cyjnego do sieci i serwerów komputerowych wykorzysty-
wanego w przemyśle, sprawdzanie przyrządów wagowych, 
tworzenie programów kontrolnych do automatycznego 
pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizuali-
zacji, usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, pro-
jektowanie systemów pomiarowych, projektowanie metod 
produkcji, doradztwo techniczne i informatyczne w zakresie 
wykorzystania systemów sterujących i zarządzania produk-
cją, integracja oprogramowania komputerowego, integra-
cja systemów, sieci komputerowych i sieci przemysłowych, 
usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi inżynieryjne 
w dziedzinie robotyki, usługi projektowania elektrycznych 
szaf sterowniczych.

(210) 490552 (220) 2018 09 14
(731) NEPENTES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IWOSTIN CLINICAL SKIN CARE ESTETIC

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, produkty perfumeryjne, kosmety-
ki do makijażu, olejki eteryczne, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, kosmetyki, płyny do pielęgnacji wło-
sów, środki do czyszczenia zębów, 5 preparaty dermatolo-
giczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry.
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(210) 490553 (220) 2018 09 14
(731) WYSOCKI MICHAŁ IDBSYSTEMS, Poznań
(540) IDBSYSTEMS
(510), (511) 9 oprogramowanie do automatyzacji fabryki, 
oprogramowanie do automatyzacji procesów przemysło-
wych, sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, 
elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, 
elektryczne pulpity sterownicze, oprogramowanie do ste-
rowania maszynami, dotykowe panele sterowania, kompu-
terowe bazy danych, serwery komputerowych baz danych, 
oprogramowanie do produkcji, sieci komputerowe, serwery 
sieci komputerowych, sterowniki elektroniczne, sterowniki 
programowalne, sterowniki urządzeń, elektryczne sterow-
niki procesów, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego 
monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych 
urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych 
i mechanicznych, sterowniki oprogramowania do urządzeń 
elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu 
i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą, 
panele dotykowe, panele wyświetlające elektroniczne, pane-
le wskaźnikowe, komputery procesowe, komputery do użyt-
ku w zarządzaniu danymi, komputery i sprzęt komputerowy, 
szafy przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów, 
szafy przeznaczone do zainstalowania w nich podzespo-
łów elektrycznych do sterowania, przetwornice elektryczne, 
42 badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją 
procesów przemysłowych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do sterowania procesa-
mi, opracowywanie procesów przemysłowych, monitoro-
wanie procesu w celu zapewnienia jakości, projektowanie 
wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, 
opracowywanie maszyn przemysłowych, w szczególności 
ich systemów zasilania i sterowania, usługi w zakresie moni-
torowania procesów przemysłowych, usługi doradcze w za-
kresie inżynierii przemysłowej, automatyzacji i sterowania, 
projektowanie instalacji zasilających i sterujących dla maszyn 
i urządzeń przemysłowych, kontrola maszyn i urządzeń prze-
mysłowych, usługi testowania maszyn przemysłowych w ra-
mach kontroli jakości, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania sterowników, projektowanie oprogramowania 
sterowników, projektowanie baz danych, utrzymywanie baz 
danych, administracja serwerów, projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów 
komputerowych wykorzystywanego w przemyśle, spraw-
dzanie przyrządów wagowych, tworzenie programów 
kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, do-
pasowania i związanej z nimi wizualizacji, usługi w zakresie 
pomiarów i testów technicznych, projektowanie systemów 
pomiarowych, projektowanie metod produkcji, doradztwo 
techniczne i informatyczne w zakresie wykorzystania syste-
mów sterujących i zarządzania produkcją, integracja opro-
gramowania komputerowego, integracja systemów, sieci 
komputerowych i sieci przemysłowych, usługi w zakresie sie-
ci komputerowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, 
usługi projektowania elektrycznych szaf sterowniczych.

(210) 490554 (220) 2018 09 14
(731) MOSSO KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały
(540) inspirowane smakiem
(510), (511) 29 jaja, jaja w proszku, konserwowane warzy-
wa, olej rzepakowy jadalny, oleje spożywcze, przecier po-
midorowy, sałatki owocowe, sałatki warzywne, spożywczy 
olej sezamowy, warzywa w puszkach, 30 keczup, majonez, 
musztarda, pesto [sos], przyprawy, przyprawy smakowe 
(sosy, marynaty), sos sojowy, sosy (przyprawy), sosy do maka-

ronów, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, 35 indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
informacja o działalności gospodarczej, marketing ukierun-
kowany, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama ze-
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingo-
we, usługi public relations, usługi w zakresie opracowania 
graficznego dla celów reklamowych.

(210) 490558 (220) 2018 09 14
(731) SZEWCZYK MAGDALENA, Warszawa
(540) matata

(531) 05.03.20, 26.04.06, 27.05.01
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte 
w innych klasach, plecaki, torby, pokrowce, 28 artykuły spor-
towe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach.

(210) 490577 (220) 2018 09 14
(731) WIECZOREK ANNA P.H.U AMIX, Pierzyny Małe
(540) Amix

(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do obróbki drewna, pilarki do drew-
na, przecinarki, przecinarki do kłód, traki tarczowe, wielopi-
ły do drewna, ostrzarki i rozwieraki do pił, pilarki do drew-
na, pilarko - łuparki do drewna, łuparki do drewna, owijarki 
do drewna, podajniki do drewna, czyszczarki do palet i de-
sek, frezarko-obrzynarki do palet, frezarki do drewna, ma-
szyny do produkcji palet, 35 usługi sprzedaży detalicznej, 
hurtowej i wysyłkowej maszyn do obróbki drewna, części 
do maszyn do obróbki drewna, maszyn do produkcji palet, 
maszyn do produkcji drewna kominkowego.

(210) 490580 (220) 2018 09 14
(731) WIECZOREK ANNA P.H.U AMIX, Pierzyny Małe
(540) NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE
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(531) 15.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do obróbki drewna, pilarki do drew-
na, przecinarki, przecinarki do kłód, traki tarczowe, wielopi-
ły do drewna, ostrzarki i rozwieraki do pił, pilarki do drew-
na, pilarko-łuparki do drewna, łuparki do drewna, owijarki 
do drewna, podajniki do drewna, czyszczarki do palet i de-
sek, frezarko-obrzynarki do palet, frezarki do drewna, ma-
szyny do produkcji palet, 35 usługi sprzedaży detalicznej, 
hurtowej i wysyłkowej maszyn do obróbki drewna, części 
do maszyn do obróbki drewna, maszyn do produkcji palet, 
maszyn do produkcji drewna kominkowego.

(210) 490606 (220) 2018 09 17
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) IBUZINA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higie-
niczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 490607 (220) 2018 09 17
(731) PRYZIŃSKA SYLWIA, Gdańsk
(540) BEACH CLUB HULA

(531) 05.01.12, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nocne kluby.

(210) 490610 (220) 2018 09 17
(731) MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRESTIGE  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk

(540) selfdata
(510), (511) 9 etui na okulary, etui do tabletów, skórzane 
etui na tablety, etui na smartfony, skórzane etui na telefo-
ny komórkowe, etui na telefony komórkowe, etui na akce-
soria optyczne, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui 
na przenośne odtwarzacze mediów, pokrowce na laptopy, 
pokrowce na smartfony, pokrowce do tabletów, futerały 
do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, 
16 luksusowe artykuły biurowe na dokumenty : segregato-
ry, organizery, aktówki, etui do notatników, etui na przybory 
do pisania, upominkowe etui na przybory do pisania, etui 
na identyfikatory, kasetki lub etui na pieczątki, teczki na kore-
spondencję, teczki rozkładane, teczki na listy, teczki do użyt-
ku biurowego, teczki na akta, 18 walizy, torby podróżne, tor-
by, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, teczki 
lub aktówki, aktówki na dokumenty, aktówki wykonane 
ze skóry, aktówki wykonane z imitacji skóry, teki, dyplomatki 
teczki na dokumenty, teczki konferencyjne, paski naramien-
ne, paski do portmonetek, paski skórzane, torebki, torebki 
damskie, torebki wieczorowe, skórzane torebki, torebki mę-
skie, stylowe torebki, torebki-worki, małe torebki kopertów-

ki, torebki do ręki, torebki na ramię, portmonetki, portfele, 
torebki wykonane ze skóry, torebki-kuferki, małe damskie 
torebki bez rączki, torby, torby plażowe, torby pamiątkowe, 
torby zakupowe, torby podróżne, kufry podróżne, portfele 
skórzane, portfele na karty, portfele na nadgarstek, torby 
skórzane, portfele na karty kredytowe, portfele na karty wi-
zytowe, skórzane portfele na karty kredytowe, portmonetki 
skórzane, saszetki męskie, saszetki biodrowe, etui na bankno-
ty, etui na klucze, futerały na klucze, etui na klucze wykona-
ne ze skóry, etui na klucze z imitacji skóry, etui na wizytówki, 
etui lub futerały na dokumenty, etui na karty kredytowe, etui 
na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty wyko-
nane z imitacji skóry, pasy na ramię, pasy do bagażu, plecaki, 
małe plecaki, pokrowce na klucze, skórzane smycze, smycze 
dla psów, smycze dla zwierząt domowych, etykiety skórzane, 
torby z imitacji skóry, torebki wykonane z imitacji skóry, etui 
z imitacji skóry, torby podróżne wykonane z imitacji skóry, 
paski z imitacji skóry, kuferki na lub etui na kosmetyki.

(210) 490615 (220) 2018 09 17
(731) RAJEWSKI ROBERT, Płońsk
(540) ENDORFINA

(531) 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie rozrywki podczas uroczysto-
ści weselnych, organizowanie balów, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, 43 bary, bary przeką-
skowe, bary sałatkowe, dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spo-
życia, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, ka-
tering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia, kawiarnia, 
koktajlbary, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), przygotowywanie po-
siłków i napojów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żyw-
ność i napoje do bezpośredniego spożycia, organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizacja cateringu 
na imprezy urodzinowe, oferowanie żywności i napojów dla 
gości, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety.

(210) 490617 (220) 2018 09 17
(731) PARKLOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PARKLOT
(510), (511) 9 oprogramowanie do systemów rezerwacji, 
aplikacje komputerowe on-line do rezerwacji miejsc parkin-
gowych, 35 sporządzanie i dostarczanie informacji porów-
nawczych i recenzji on-line w zakresie parkingów, w szcze-
gólności cen, charakterystyki obiektów, infrastruktury oraz 
oferty usług dodatkowych.
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(210) 490622 (220) 2018 09 17
(731) KOWNATY PARK I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Majaland Kownaty
(510), (511) 41 usługi parków rozrywki.

(210) 490623 (220) 2018 09 17
(731) STAYGET PIMENTEL MACHADO I JARCZAK  

SPÓŁKA JAWNA, Karnice
(540) STAYGET

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, 36 agencje nierucho-
mości, 39 organizacja wycieczek, organizacja podróży oraz 
wycieczek turystycznych, organizacja wynajmu samocho-
dów, usługi biur podróży i biur wycieczkowych, 43 usługi 
agencji zakwaterowań - hotele, pensjonaty, usługi domów 
turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tymczasowe, 
rezerwacje zakwaterowania tymczasowego.

(210) 490624 (220) 2018 09 17
(731) KORZYŃSKI MIKOŁAJ, Warszawa
(540) CHŁOPAKI NIE PŁACZĄ
(510), (511) 9 filmy kinowe obejmujące komedie, dramaty, 
filmy akcji, filmy przygodowe i/lub filmy animowane oraz 
filmy telewizyjne obejmujące komedie, dramaty, filmy akcji, 
filmy przygodowe i/lub filmy animowane, seriale telewizyjne 
do pobrania w postaci filmów fabularnych, komedii, drama-
tów, filmów animowanych i reality, taśmy magnetofonowe, 
kasety audio-wideo, dyski audiowizualne i DVD, zawierające 
muzykę, komedie, dramat, filmy akcji, przygodowe i/lub ani-
mowane, płyty CD-ROM z grami komputerowymi, kasety z fil-
mami krótkometrażowymi obejmującymi komedie, dramaty, 
filmy akcji, filmy przygodowe i/lub animowane, do użytku 
z przenośnymi [podręcznymi] monitorami lub projektorami, 
publikacje do pobrania w postaci książek fikcyjnych, książek 
audio, komiksów, książek dla dzieci, przewodników strate-
gicznych, książek do kolorowania, nowel graficznych, cza-
sopism, akcesoria do telefonów komórkowych, mianowicie 
akcesoria do zestawów słuchawkowych, pokrowce na tele-
fony komórkowe i obudowy wymienne do telefonów ko-
mórkowych, 16 druki i wyroby z papieru, mianowicie książki 
przedstawiające postaci z filmów animowanych, filmów ak-
cji, komediowych i/lub dramatycznych, komiksy, magazyny 
ilustrowane przedstawiające postaci z filmów akcji, komedii 
i/lub dramatów, artykuły papiernicze, papier do pisania, ko-
perty, notatniki, pamiętniki, zeszyty, kartki z życzeniami, karty 
handlowe, litografie, pióra, ołówki, piórniki do nich, gumki 
do ścierania, kredki do rysowania, markery, kredki kolorowe, 
zestawy do malowania dla dzieci, kreda i tablice, kalkomanie, 
kalkomanie na gorąco, afisze, plakaty, fotografie oprawione 
i nieoprawione, okładki na książki, zakładki do książek, kalen-
darze, papier do pakowania prezentów, artykuły papierowe 
na przyjęcia i ozdoby papierowe na przyjęcia, mianowicie 
serwetki stołowe papierowe, papierowe maty stołowe, kre-
pina, drukowane zaproszenia, obrusy papierowe, papierowe 
ozdoby do ciast, drukowane kalkomanie do haftu lub aplika-
cje do tkanin, wzory drukowane do kostiumów, piżam, bluz 
sportowych i t-shirtów, 18 plecaki, torby, 25 odzież męska, 

damska i dziecięca, mianowicie koszule, t-shirty, bluzy spor-
towe, dresy, spodnie, majtki, szorty, bezrękawniki, okrycia 
przeciwdeszczowe, śliniaki z materiału, spódnice, bluzki, su-
kienki, podwiązki/szelki, swetry, żakiety, prochowce, płaszcze 
przeciwdeszczowe, komplety narciarskie, krawaty, szlafroki, 
kapelusze, czapki, daszki przeciwsłoneczne, paski, chusty, 
bielizna nocna, piżamy, bielizna osobista, bielizna, boty, buty, 
tenisówki, sandały, skarpety, skarpety mogące służyć jako 
pantofle domowe, stroje kąpielowe oraz kostiumy do prze-
bierania się, bandany na szyję, chusty, 28 zabawki i artykuły 
sportowe, w tym gry i przedmioty do zabawy, mianowicie 
figurki i akcesoria do nich, balony, sprzęt do gier sprzedawa-
ny w zestawie, do rozgrywania gier planszowych, gier kar-
cianych, gier manipulacyjnych, gier towarzyskich oraz gier 
polegających na rzucaniu do celu, 41 usługi rozrywkowe 
w postaci seriali telewizyjnych z udziałem aktorów na żywo, 
komediowych, dramatycznych, animowanych i typu reality, 
produkcja seriali telewizyjnych z udziałem aktorów na żywo, 
komediowych, dramatycznych, animowanych i typu reality, 
dystrybucja i wyświetlanie filmów fabularnych, komedii, dra-
matów i filmów animowanych, produkcja kinowych filmów 
akcji, komediowych, dramatycznych i animowanych, wido-
wiska teatralne animowane i z udziałem publiczności, usługi 
internetowe w zakresie udostępniania informacji poprzez 
globalną elektroniczną sieć komputerową w dziedzinie roz-
rywki związanej zwłaszcza z muzyką, filmami i telewizją, udo-
stępnianie ogólnych wiadomości, rozrywki i informacji edu-
kacyjnych poprzez globalną sieć komputerową, udzielanie 
informacji za pośrednictwem elektronicznych światowych 
sieci łącznościowych w zakresie filmów fabularnych, kome-
dii, dramatów i filmów animowanych i programów telewi-
zyjnych oraz produkcja filmów fabularnych, komedii, filmów 
dramatycznych i filmów animowanych, w celu dystrybucji 
poprzez globalną sieć komputerową, usługi rozrywkowe, 
stale nadawana seria programów multimedialnych, w tym 
filmy fabularne, animowane, komedie i dramaty do dys-
trybucji za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 
usługi rozrywkowe, udostępnianie gier komputerowych 
bezpośrednio (on-line) i w przenośnej formie bezprzewo-
dowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania gier kom-
puterowych nie do pobrania i umożliwianie tymczasowego 
użytkowania gier wideo nie do pobrania, produkcja oprogra-
mowania do gier wideo i gier komputerowych, udzielanie in-
formacji dotyczących elektronicznych gier komputerowych 
świadczonych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie 
strony internetowej obejmującej publikacje nie do pobrania 
w postaci komiksów, przewodników strategicznych, książek 
fikcyjnych, książek audio, książek dla dzieci, książek do ko-
lorowania, nowel graficznych, czasopism, publikowanie 
książek, komiksów, przewodników strategicznych, książek 
fikcyjnych, książek audio, książek dla dzieci, książek do ko-
lorowania, nowel graficznych, czasopism, edycja publikacji 
elektronicznych.

(210) 490627 (220) 2018 09 17
(731) SZAJOWSKA JOLANTA PRYWATNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ INTERMEDICA, Cewice
(540) ReVitalia
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(531) 02.03.05, 02.03.17, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 44 usługi medyczne, medycyna estetyczna, 
usługi podologa, usługi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji 
urody, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, masaże, 
manicure, usługi spa, usługi przedłużania rzęs, usługi pedi-
cure, zabiegi depilacyjne, usługi dentystyczne, fizjoterapia, 
usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi w zakre-
sie tatuażu, usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing).

(210) 490628 (220) 2018 09 17
(731) WYLEGAŁA KRZYSZTOF, Poznań
(540) KIEROWCY ZAWODOWI

(531) 18.01.21, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 38 udostępnianie internetowego forum dysku-
syjnego, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w In-
ternecie, forum dyskusyjne (udostępnianie Internetu dla -).

(210) 490635 (220) 2018 09 17
(731) KUDZIN WIOLETTA BARBARA, Łódź
(540) hemp&Love
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów.

(210) 490641 (220) 2018 09 17
(731) MOTOTURIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) MOTOTURIST.pl

(531) 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 39 usługi organizowania podróży, wycieczek, 
wypraw, transport pojazdów.

(210) 490642 (220) 2018 09 17
(731) FRYCA PIOTR, Charzykowy
(540) DRZEWICZ DOM WYPOCZYNKOWY

(531) 05.03.02, 05.03.15, 05.07.07, 27.05.01
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, usługi rezerwacji miejsc w restauracji, usługi 
hotelowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacja zakwaterowania 
hotelowego.

(210) 490645 (220) 2018 09 17
(731) SZAJOWSKA JOLANTA PRYWATNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ INTERMEDICA, Cewice
(540) ReVitalia
(510), (511) 44 usługi medyczne, medycyna estetyczna, 
usługi podologa, usługi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji 
urody, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, masaże, 
manicure, usługi spa, usługi przedłużania rzęs, usługi pedi-
cure, zabiegi depilacyjne, usługi dentystyczne, fizjoterapia, 
usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi w zakre-
sie tatuażu, usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing).

(210) 490648 (220) 2018 09 17
(731) BayWa AG, Monachium, DE
(540) TECTROL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 płyn przeciw zamarzaniu, środki odtłuszczają-
ce, środki wiążące do oleju, dodatki do benzyny, estry, 4 oleje 
i tłuszcze, smary przemysłowe, tłuszcze do smarowania, oleje 
silnikowe, oleje przekładniowe, oleje hydrauliczne, środki se-
paracyjne, benzyna, biopaliwa.

(210) 490649 (220) 2018 09 17
(731) TARGOR-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzekuń
(540) Na Mące

(531) 02.01.11, 05.07.02, 19.01.11, 11.01.02, 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 43 bary, doradztwo kulinarne, dostarczanie po-
siłków do bezpośredniego spożycia, imprezy (zapewnienie 
jedzenia i napojów), obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie 
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żywności i napojów dla gości, organizowanie bankietów, piz-
zerie, przygotowanie posiłków i napojów, restauracje oferu-
jące dania na wynos.

(210) 490682 (220) 2018 09 18
(731) TIBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) Funwisher
(510), (511) 9 komputerowe bazy danych, muzyka, filmy 
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazo-
wych utrwalone na nośnikach, oprogramowanie, dane zapi-
sane elektronicznie, dane zapisane elektronicznie z Internetu, 
dane zapisane magnetycznie, dyski optyczne zapisane, dyski 
wstępnie zaprogramowane, emotikony do pobrania na tele-
fony komórkowe, hologramy, katalogi [elektryczne lub elek-
troniczne], komputerowe mapy cyfrowe, nagrane magne-
tyczne nośniki danych, zapisane pliki danych, wstępnie 
nagrane dyski kompaktowe, taśmy z nagraniami, podłoża 
do nośników zapisu [optyczne], nośniki danych zawierające 
typograficzne kroje czcionek, nagrania magnetyczne, akcele-
ratory graficzne, akceleratory wideo, aplikacje do pobrania, 
komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe 
oprogramowanie do celów rozrywkowych, interfejsy kompu-
terowe, interaktywne programy gier komputerowych, inte-
raktywne oprogramowanie komputerowe, freeware [opro-
gramowanie darmowe], mobilne aplikacje, programy 
komputerowe do przetwarzania obrazów, programy kompu-
terowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, programy 
komputerowe, shareware [oprogramowanie komputerowe 
rozpowszechniane bez opłat na czas próbny], zestawy narzę-
dzi do rozwoju oprogramowania (SDK), wygaszacze ekranu 
telefonu, do pobrania, wygaszacze ekranu, wbudowane 
oprogramowanie, tapety na komputery i telefony, do pobra-
nia, sterowniki urządzeń, urządzenia audiowizualne i fotogra-
ficzne, urządzenia do przechowywania danych, digitalizatory, 
ekspandery audio, elektroniczne notatniki, elektroniczne ter-
minarze osobiste, etui na telefony komórkowe, futerały 
na elektroniczne notesy, inteligentne pierścionki, karty telefo-
niczne, klawiatury wielofunkcyjne, monitory do noszenia 
na ciele lub w ubraniach, przetworniki analogowe, pióra ma-
gnetooptyczne, organizery cyfrowe, procesory mowy, od-
biorniki optyczne, notatniki [elektroniczne], nagrywarki DVD, 
nagrane nośniki danych do użytku z komputerami, multiplek-
sery wideo, multipleksery multimedialne, urządzenia i przy-
rządy multimedialne, urządzenia do nagrywania, urządzenia 
do gromadzenia danych, podcasty, urządzenia technologii 
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, animowane 
filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, filmy 
animowane, filmy do pobrania, e-booki, książki audio, komik-
sy do pobrania, grafiki komputerowe do pobrania, modele 
do rzeczywistości wirtualnej, muzyczne nagrania wideo, mu-
zyka cyfrowa do pobrania, nagrania audio, nagrania wideo, 
obrazy holograficzne, pobieralne nagrania dźwiękowe, publi-
kacje elektroniczne, płyty nagrane z obrazami, elektroniczne 
kartki z życzeniami do pobrania do przesyłania pocztą trady-
cyjną, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 14 pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, przyrządy do mierzenia cza-
su, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, kamienie 
szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety 
[biżuteria], artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku 
osobistego, biżuteria damska, biżuteria dla dzieci, biżuteria 
do noszenia na głowie, biżuteria do obuwia, biżuteria na ciało, 
biżuteria osobista, bransoletki przyjaźni, bransoletki na kost-

kę, bransoletki charytatywne, kolczyki, klamry ze srebra [biżu-
teria], firmowe nagrody za osiągnięcia w postaci biżuterii, łań-
cuszki [biżuteria], medale, medaliony, kółka do piercingu, 
ozdoby z biżuterii sztucznej, ozdoby [biżuteria], osobiste 
ozdoby z metali szlachetnych, odznaki wpinane w klapę 
z metali szlachetnych, odznaki z metali szlachetnych, odznaki 
metalowe do noszenia [metale szlachetne], naszyjniki [biżute-
ria], medaliony wykonane z metali nieszlachetnych, medalio-
ny wykonane z metali szlachetnych, spinki do mankietów, 
pozłacane naszyjniki, pierścionki [biżuteria], wyroby jubiler-
skie dla zwierząt, wisiorki, szpilki [biżuteria], sygnety, zawieszki 
do naszyjników, wyroby jubilerskie wykonane z tworzyw 
sztucznych, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami łub kamieniami i ich imitacjami, 
posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półsz-
lachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, bibelo-
ty z brązu, bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], dyski cera-
miczne do użytku jako symbole wartości, metalowe żetony 
używane w komunikacji publicznej, monety, monety do ko-
lekcjonowania, monety niesłużące do płacenia, monety pa-
miątkowe, odznaki pamiątkowe, puchary pamiątkowe wyko-
nane z metali szlachetnych, puchary z metali szlachetnych, 
zestawy monet do celów kolekcjonerskich, breloczki do klu-
czy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawiesz-
kami], breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], breloczki 
do kluczy z metali nieszlachetnych, breloczki metalowe 
do kluczy, breloczki skórzane do kluczy, chowane breloki 
do kluczy, 16 torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały i środki 
dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, 
książki, afisze, plakaty, aplikacje w postaci kalkomanii, banery 
wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z pa-
pieru, banknoty, bilety, biuletyny [materiały drukowane], 
bloczki na zaproszenia na przyjęcia, bony towarowe, bony 
upominkowe, bony wartościowe, broszury, cenniki, certyfika-
ty drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma [periody-
ki], czeki, dekoracyjne naklejki na kaski, dodatki do gazet 
w postaci czasopism, druki litograficzne, druki w formie obra-
zów, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety, 
drukowane diagramy, drukowane dyplomy [nagrody], druko-
wane emblematy, drukowane etykietki papierowe, drukowa-
ne kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty informa-
cyjne, drukowane zaproszenia, drukowane wzory, drukowane 
ulotki informacyjne, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, dru-
kowane papierowe tablice reklamowe, drukowane opowieści 
przedstawione w formie ilustrowanej, drukowane nagrody, 
drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały ilu-
stracyjne, drukowane karty okolicznościowe z zapisanymi in-
formacjami elektronicznymi, drukowane karty odpowiedzi, 
girlandy papierowe, gazety, fotografie oprawione i nieopra-
wione, formularze [blankiety, druki], fiszki, fanziny [czasopi-
sma dla fanów], etykiety adresowe, etui na paszporty, etui 
na książeczkę czekową, etui do notatników, emblematy pa-
pierowe, dzienniki, dyplomy drukowane, drukowany materiał 
promocyjny, drukowane znaki papierowe zawierające nazwy 
do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowane 
znaki papierowe, drukowane zaproszenia papierowe, druko-
wane zaproszenia kartonowe, kartki świąteczne, kartki so-
czewkowe, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i po-
dziękowania, kartki muzyczne z życzeniami, kartki 
motywacyjne, kartki do opakowań na prezenty, kalkomanie 
ścienne, kalkomanie przylepne, kalkomanie prasowanki, kal-
komanie na gorąco, kalkomanie 3D do stosowania na każdej 
powierzchni, kalendarze ścienne, kalendarze z kartkami 
do wyrywania, kalendarze drukowane, kalendarze, instrukcje 
do gier komputerowych, horoskopy drukowane, historyjki 
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obrazkowe, katalogi, karykatury, karty upominkowe, karty 
pocztowe, karty okolicznościowe, karty obrazkowe, karty 
na wymianę, karty kredytowe bez kodowania magnetyczne-
go, karty informacyjne, karty drukowane, karty do kolekcjo-
nowania, karty do albumów fotograficznych, karty debetowe 
niekodowane magnetycznie, karton do wycinania szablo-
nów, kartki z życzeniami, kartki z podziękowaniami, kartki uro-
dzinowe, kupony z zakładami, kupony drukowane, kupony 
bankowe, kupony, księgi gości, książki do podpisu, książki ad-
resowe, książeczki kuponowe, książeczki do kolorowania dla 
dorosłych, książeczki do kolorowania, krzyżówki, komiksy, ko-
laże, okładki na paszporty, okolicznościowe znaczki poczto-
we, odbitki, obrazy artystyczne, notesy reporterskie, nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], monografie, mapy drogowe, 
mapy wykonane z elastycznych tworzyw sztucznych, maga-
zyny w zakresie gier i grania, listy informacyjne, pocztówki 
i widokówki, pocztówki, plany dnia [terminarze], plany druko-
wane, plany, plakaty z kartonu, plakaty wykonane z papieru, 
plakaty reklamowe, periodyki [czasopisma], papierowe wyro-
by artystyczne, papierowe metki [zawieszki], papierowe karty 
lojalnościowe, papierowe dekoracyjne girlandy na przyjęcia, 
papier gazetowy, pamiętniki ze skórzanymi okładkami, osłony 
na znaczki pocztowe, organizery osobiste, oprawione plakaty, 
opaski papierowe na cygara, publikacje promocyjne, publika-
cje edukacyjne, proporczyki z papieru, programy przetwarza-
jące dane w formie drukowanej, programy komputerowe 
w formie drukowanej, podpisane fotografie, podręczniki 
do obsługi oprogramowania komputerowego, publikacje 
drukowane, szkice, suche kalkomanie, strony do albumów 
do wklejania, samoprzylepne papierowe ozdoby na ściany, 
rysunki satyryczne w gazetach [materiały drukowane], rozkła-
dane kartki okolicznościowe z niespodzianką, rolki papieru 
do ciągłego zapisu danych [materiały drukowane], reproduk-
cje obrazów, reprodukcje graficzne, reklamy drukowane, wi-
zytówki, ulotki reklamowe, ulotki, transparenty z papieru, ta-
tuaże zmywalne, tablice ogłoszeniowe z papieru, tablice 
reklamowe z tektury, zaproszenia na przyjęcia, zawiadomie-
nia [artykuły papiernicze], zawieszki tekturowe, zaproszenia, 
wzory papierowe, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bileci-
ki stołowe, dekoracje na stół z papieru, papierowe podstawki 
pod kufle do piwa, papierowe podkładki pod szklanki, papie-
rowe koronki, papier serwetkowy, podstawki pod kufle 
do piwa, podkładki stołowe z papieru, podkładki pod szklanki 
z tektury, plakaty z papieru, dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i kartonu, modele architektoniczne, bloczki notatnikowe, 
tuby z tektury, szyldy papierowe, szyldy z papieru lub z karto-
nu, składanka komputerowa [papier], pudełka kartonowe 
na drobne upominki, podkładki tekturowe do oprawiania 
książek, materiały drukowane, papier i karton, 25 nakrycia gło-
wy, obuwie, odzież, chustki na głowę, czapeczki na przyjęcia 
[odzież], czapki i czapeczki sportowe, kapelusze słomkowe, 
kapelusze, daszki przeciwsłoneczne, daszki, papierowe czapki 
używane jako części odzieży, opaski na głowę [odzież], okry-
cia głowy z daszkiem, apaszki [chustki], bandany na szyję, bie-
lizna damska, bielizna dla mężczyzn, bluzy z kapturem, bluzy 
sportowe, bluzki, dżinsy, kieszenie do odzieży, kamizelki, je-
dwabne krawaty, komplety odzieżowe ze spodenkami, kom-
plety do joggingu [odzież], koszulki polo, koszule zapinane, 
koszule hawajskie, koszule, krawaty, koszulki z krótkim ręka-
wem, koszulki z nadrukami, maski na oczy, luźne sukienki 
o prostym kroju, muszki, odzież wiatroszczelna, odzież spor-
towa, odzież papierowa, opaski przeciwpotne, ogrzewacze 
stóp, nieelektryczne, okrycia kąpielowe, ogrzewacze rąk 
[odzież], pasy przez ramię do odzieży, pasy do przechowywa-
nia pieniędzy [odzież], paski, płaszcze przeciwdeszczowe, 
podkoszulki, poszetki, podwiązki, rękawiczki zimowe, ręka-
wiczki, rękawiczki dla rowerzystów, rękawiczki z materiałem 

przewodzącym na czubkach palców, które można nosić pod-
czas używania podręcznych urządzeń elektronicznych z ekra-
nem dotykowym, skarpetki sportowe, skarpetki, skarpetki 
antypoślizgowe, skarpety termoaktywne, spódnice, spodnie 
do jogi, spódnico-spodnie, spodnie sportowe, spodnie [nie-
formalne], spodnie nieprzemakalne, stroje przeciwdeszczo-
we, stroje plażowe, stroje na maskaradę, szale i chusty na gło-
wę, szale, szlafroki, szaliki, ubiory do uprawiania sztuk walki, 
tuniki, topy [odzież], t-shirty z krótkim rękawem, wiatrówki, 
ubrania codzienne, 28 artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje 
świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw 
i wesołych miasteczek, sprzęt do gier wideo, artykuły do za-
bawy dla dzieci, artykuły papierowe jako podarki dla gości 
na przyjęciach, automaty do gier, balony, bańki mydlane [za-
bawki], czapki karnawałowe, czapeczki papierowe [akcesoria 
na przyjęcia], czapeczki na imprezę jako podarki dla gości, 
broń zabawkowa, brodziki [płytkie baseny], biżuteria zabaw-
kowa, cymbałki będące zabawkami muzycznymi, deskorolki 
[sprzęt rekreacyjny], elektroniczne gry w rzutki, elektroniczne 
gry planszowe, dyski latające, drony (zabawki), dmuchane 
tuby do dopingowania, futerały na figurki akcji, futerały na ak-
cesoria do gier, flippery [zabawki], figurki [modele w zmniej-
szonej skali], gry planszowe, gry muzyczne, gry mechaniczne, 
gry elektroniczne, gry automatyczne, gry akcji zręcznościowe, 
harmonijki do zabawy, gry związane z postaciami fikcyjnymi, 
karty do gry, kalejdoskopy, inteligentne roboty do zabawy, 
kości do gry, konfetti, klocki do łączenia [zabawki], łamigłówki, 
maskotki, maski zabawkowe, maski teatralne, maski papiero-
we, maski kostiumowe, losy loteryjne, losy na loterie, latawce, 
misie pluszowe, miniaturki do gry, miecze zabawkowe, maty 
z puzzli piankowych [zabawki], maszyny do gier, modelowa-
ne figurki zabawkowe z tworzyw sztucznych, modele z two-
rzyw sztucznych będące zabawkami, modele pojazdów, mo-
dele będące zabawkami, piłki do gier, pieniądze do zabawy, 
papierowe czapeczki na przyjęcia, pacynki, oznaczniki [pion-
ki] do gier, okulary zabawkowe, pneumatyczne pistolety [za-
bawki], podręczne konsole do gry, platformy do unoszenia się 
na wodzie, do celów rekreacyjnych, plansze do gier z kartami 
do kolekcjonowania, plastelina do zabawy, pistolety na wodę, 
puzzle, pudełka z wyskakującymi figurkami na sprężynce, pu-
dełka na karty do gry, projektory zabawkowe, pozytywki za-
bawkowe, postacie z bajek fantasy [zabawki], pompony dla 
cheerleaderek, pokrowce na deski surfingowe, pojazdy zdal-
nie sterowane do zabawy, sanie [zabawki], samoloty do zaba-
wy sterowane radiowo, rzutki, strzałki [gra], rowery zabawko-
we, roboty zabawkowe, repliki zwierząt jako zabawki, 
śmieszne gadżety na imprezy, śmieszne gadżety do zabawy, 
śmieszne drobiazgi [przedmioty do zabawy], sterowniki 
do zabawek, sprzęt do żonglerki, sprzęt sprzedawany jako ze-
staw do gier karcianych, sklepy zabawkowe, sztuczne ognie - 
zabawki, sztuczki magiczne, szachy, stoły do ruletki, urządze-
nia pływackie do pływania, urządzenia do gier, tuby 
strzelające na imprezy, trampoliny, wypchane kukiełki, wrotki 
[zabawki], wiszące karuzele dla dzieci [mobile], warcaby, wia-
traczki, zabawki do ściskania, zabawki do piasku, zabawki 
do jeżdżenia, zabawki do ciągnięcia, zabawki do boksowania, 
zabawki dmuchane, zabawki, zabawkowe narzędzia, zabawki 
związane z magią, żetony do bingo, żetony do gier hazardo-
wych, żetony do pokera, żetony do ruletki, żetony i kostki 
do gry [wyposażenie do gier], zjeżdżalnie wodne, zestawy 
modelarskie, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły 
gimnastyczne, bandy na stoły bilardowe, bieżnie stacjonarne 
do użytku w ćwiczeniach fizycznych, bloczki do jogi, body-
board, deskorolki, deski surfingowe, deski do wakeskate, deski 
kneeboardowe, deski do uprawiania sportów wodnych, deski 
do sportu wodnego skimboard, deski do pływania z lataw-
cem [kiteboard], deski do paddieboardingu [wiosłowania 
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na stojąco], deski do paddieboardingu, bramki hokejowe, fla-
gi golfowe [artykuły sportowe], etui na rzutki do gry w darta, 
drążki do ćwiczeń, dopasowane pokrowce na sprzęt sporto-
wy, dopasowane pokrowce na narty, dmuchane baseny ką-
pielowe do celów rekreacyjnych, kije bilardowe, kije basebal-
lowe, kamizelki ochronne do sztuk walki, hantle, gry sportowe, 
gruszki bokserskie na sprężynie, futerały przystosowane 
do noszenia artykułów sportowych, ławki do ćwiczeń, kule 
bilardowe, kręgle, krążki hokejowe, 35 badania rynkowe, po-
zyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalno-
ścią gospodarczą, analiza informacji w zakresie działalności 
gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania działal-
nością gospodarczą, analiza trendów biznesowych, analiza 
trendów marketingowych, analizy gospodarcze, dostarczanie 
informacji handlowych, biznesowe oceny i wyceny w spra-
wach handlowych, badania rynku i analizy biznesowe, infor-
macja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, 
dostarczanie skomputeryzowanych danych statystycznych, 
udostępnianie informacji dotyczących handlu, sporządzanie 
raportów handlowych, rozpowszechnianie informacji han-
dlowych, usługi informacyjne dotyczące działalności gospo-
darczej, zbieranie i analizy informacji i danych związanych 
z zarządzaniem działalnością gospodarczą, administrowanie 
dotyczące marketingu, administrowanie i zarządzanie działal-
nością gospodarczą, administrowanie sprawami przedsię-
biorstwa, agencje modelek, nadzór nad działalnością gospo-
darczą, negocjowanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie kontraktów reklamowych, impresa-
riat w działalności artystycznej, dostarczanie biznesowych 
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem 
Internetu, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie 
wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo i za-
rządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, 
pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc 
przy prowadzeniu franszyz, pomoc dotycząca zarządzania 
przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, plano-
wanie spotkań biznesowych, outsourcing [doradztwo bizne-
sowe], organizowanie prezentacji osób w celach bizneso-
wych, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących 
sprzedaży i zakupu towarów, pośrednictwo w zakresie rekla-
my, świadczenie usług zarządzania biznesowego w zakresie 
przetwarzania danych dotyczących sprzedaży w ramach glo-
balnej sieci komputerowej, przygotowywanie pokazów 
dźwiękowych i/lub wizualnych na rzecz firm, usługi pośred-
nictwa w interesach, usługi outsourcingu w zakresie zarzą-
dzania relacjami z klientami, usługi nawiązywania kontaktów 
zawodowych, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi 
menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, usługi 
agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób w ce-
lach biznesowych, usługi agencji literackich obejmujące ne-
gocjowanie umów, usługi w zakresie zarządzania biznesowe-
go świadczone na rzecz podmiotów świadczących usługi 
rozrywkowe, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi 
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi zarządzania 
łańcuchem dostaw, usługi w zakresie zarządzania biznesowe-
go świadczone przez agencje teatralne, usługi w zakresie za-
rządzania biznesowego świadczone na rzecz muzyków, usłu-
gi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
aktorów, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świad-
czone autorom i pisarzom, zarządzanie relacjami z klientami, 
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych. mar-
ketingowych i promocyjnych, udostępnianie powierzchni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi organizo-
wania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public 

relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 
administrowanie programami motywacyjnymi w celu pro-
mowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, agen-
cje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych 
w komputerowej bazie danych, badanie rynku, dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzinie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą i marketingu, dostarczanie 
biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie infor-
macji marketingowych za pośrednictwem stron interneto-
wych, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzi-
nie sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne 
publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, indeksowanie stron interne-
towych w celach handlowych lub reklamowych, informacja 
marketingowa, kampanie marketingowe, kompilacja ogło-
szeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja ogło-
szeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony inter-
netowe, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, optymalizacja stron interneto-
wych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, opracowywanie i realizacja planów i koncep-
cji medialnych i reklamowych, oferowanie próbek produk-
tów, marketing w ramach wydawania oprogramowania, mar-
keting towarów i usług na rzecz innych, marketing imprez 
i wydarzeń, kompilacja reklam, marketing afiliacyjny, produk-
cja materiałów reklamowych i reklam, produkcja i dystrybucja 
reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów reklamo-
wych, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, 
poszukiwania w zakresie patronatu, pomoc w zakresie działal-
ności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pisanie tek-
stów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, 
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, organizowanie 
targów i wystaw, organizowanie i przeprowadzanie wyda-
rzeń promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
marketingowych, promowanie działalności gospodarczej, 
promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie 
portfolio on-line za pośrednictwem strony internetowej, pro-
mocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja sprzedaży, pro-
mocja [reklama] podróży, promocja [reklama] koncertów, 
projektowanie materiałów reklamowych, produkcja wizual-
nych materiałów reklamowych, produkcja reklam telewizyj-
nych i radiowych, produkcja reklam kinowych, produkcja 
promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowi-
zualnych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, pro-
dukcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, pro-
mowanie towarów i usług w formie sponsorowania wyda-
rzeń sportowych, promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich po-
przez reportaże reklamowe, promowanie towarów i usług 
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie 
sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością 
sportową, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów au-
diowizualnych, promowanie sprzedaży artykułów mody 
za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopi-
smach, promowanie projektów innych osób poprzez udo-
stępnianie portfolio on-line za pośrednictwem strony inter-
netowej, promowanie koncertów muzycznych, publikowanie 
materiałów reklamowych, przygotowywanie reklam praso-
wych, przygotowywanie materiałów promocyjnych i mer-
chandisingowych dla osób trzecich, przygotowywanie list 
adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych 
bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty [inne 
niż sprzedaż], przygotowywanie handlowych tekstów rekla-
mowych, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji 
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do użytku w reklamie, promowanie wydarzeń specjalnych, 
reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz 
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów li-
cencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami 
sportowymi, reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, reklama promocyjna 
w zakresie szkoleń filozoficznych, reklama na billboardach 
elektronicznych, reklama bezpośredniej odpowiedzi, usługi 
agencji marketingowych, umieszczanie reklam, testowanie 
marki, reklamy on-line, reklamowanie towarów innych sprze-
dawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i po-
równywanie towarów tych sprzedawców, reklamowanie 
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne 
obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, usługi pro-
mocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizual-
nych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi mer-
chandisingu, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości 
korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe na rzecz 
innych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
średnictwem błoga, usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pomocą mediów społecznościowych, usługi rekla-
mowe dla branży literackiej, usługi reklamowe, w szczególności 
w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe w zakresie 
urządzeń do obrazowania in vivo, usługi w zakresie tworzenia 
marki, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w za-
kresie pozycjonowania marki, usługi reklamowe związane 
z książkami, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji 
na rzecz osób trzecich, wprowadzanie na rynek nowych pro-
duktów, usługi współpracy z blogerami, usługi handlu deta-
licznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, 
usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i fil-
mów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detaliczne-
go w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego 
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmien-
nymi, usługi sklepów detalicznych on-line związane z pro-
duktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów 
detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi handlu hurto-
wego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, 
usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publika-
cjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego związane 
z pobieralnymi plikami muzycznymi, usługi handlu detalicz-
nego w związku ze smartfonami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży deta-
licznej dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z grami, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, 
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 
abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz 
danych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wy-
syłkowej, administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trze-
cich], administrowanie sprzedażą, dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne prze-
twarzanie zamówień, handlowe informacje i porady udziela-

ne konsumentom w wyborze towarów i usług, informacje 
i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, informacje 
na temat metod sprzedaży, nabywanie dostępu do kanałów 
telewizyjnych, nabywanie towarów i usług dla innych firm, 
nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, ne-
gocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trze-
cich, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla 
osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, 
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, 
porównywanie usług finansowych on-line, porady odnośnie 
handlu wymiennego, organizowanie zakupów zbiorowych, 
organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, orga-
nizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi 
[handel], organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji  
on-line dla osób trzecich, organizowanie prezentacji osób 
w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą pro-
duktów, organizacja subskrypcji usług internetowych, organi-
zacja subskrypcji pakietów medialnych, organizacja subskryp-
cji pakietów informacyjnych, organizacja subskrypcji mediów 
informacyjnych, produkcja programów typu telezakupy, pre-
numeraty dzienników elektronicznych, pośrednictwo w na-
bywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub kompute-
rowych [Internet], pozyskiwanie umów na rzecz innych 
odnośnie świadczenia usług, pozyskiwanie umów kupna 
i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, pozyskiwanie 
umów [dla osób trzecich], świadczenie usług porównania cen 
on-line, usługi agencji zakupu, usługi automatycznego zama-
wiania ponownego na rzecz firm, udzielanie porad dla konsu-
mentów o produktach, udostępnianie porad dotyczących 
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, te-
lemarketing, subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, 
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomo-
cą Internetu, usługi składania zamówień hurtowych, usługi 
pośrednictwa związane z reklamowaniem, usługi pośrednic-
twa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni 
reklamowych, usługi odbierania zamówień telefonicznych 
na rzecz osób trzecich, usługi izby handlowej w zakresie pro-
mocji przedsiębiorstw, usługi informacyjne i doradcze doty-
czące taryf, usługi handlu elektronicznego, mianowicie do-
starczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
usługi doradcze odnoszące się do zamawiania materiałów 
piśmiennych, załatwianie prenumeraty książek, recenzji. gazet 
lub komiksów, zawieranie transakcji handlowych na rzecz in-
nych, przez sklepy on-line, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjono-
wania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie zamó-
wień on-line, usługi w zakresie nabywania bonów na rzecz 
innych, usługi w zakresie analizy cen, 38 komunikacja za po-
średnictwem telefonów komórkowych, przekazywanie da-
nych przez telefon, przekazywanie rozmów telefonicznych, 
przesyłanie danych przy wykorzystaniu elektronicznego 
przetwarzania obrazów za pomocą połączenia telefoniczne-
go, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem telefonu, au-
tomatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów 
telekomunikacyjnych, bezpieczna transmisja danych, dźwię-
ków lub obrazów, cyfrowa transmisja danych za pośrednic-
twem Internetu, cyfrowa transmisja głosu, dostarczanie cyfro-
wego dźwięku i/ lub wideo za pomocą telekomunikacji, 
dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audio-
wizualnych, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem 
środków elektronicznych, elektroniczna transmisja i retrans-
misja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i da-
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nych, elektroniczna transmisja wiadomości i danych, elektro-
niczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, 
interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, in-
teraktywne usługi nadawania programów i łączności, interak-
tywne usługi wideotekstowe, przesyłanie informacji za pośred-
nictwem sieci krajowych i międzynarodowych, przesyłanie 
danych za pośrednictwem środków elektronicznych, przesy-
łanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, przekazy-
wanie informacji za pomocą środków elektronicznych, pakie-
towa transmisja danych i obrazów, mobilne usługi medialne 
w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozryw-
kowych, komunikacja za pomocą środków elektronicznych, 
komunikacja w celu wymiany danych w formie elektronicz-
nej, komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunika-
cyjne, komunikacja przez sieci elektroniczne, transmisja da-
nych, dźwięków i obrazów za pośrednictwem satelitów, 
transmisja danych na rzecz osób trzecich, transfer cyfrowy 
danych, telematyczne wysyłanie informacji, telematyczna 
transmisja danych i przekaz plików, przesyłanie wiadomości, 
przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem sateli-
ty lub interaktywnych sieci multimedialnych, przesyłanie tek-
stu za pomocą ekranu telewizyjnego, transmisja informacji 
za pośrednictwem optycznych sieci telekomunikacyjnych, 
transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, transmisja 
informacji poprzez systemy komunikacji wideo, transmisja 
i odbiór radiowy, transmisja filmów wideo, transmisja dźwię-
ku, wideo i informacji, transmisja dźwięku za pośrednictwem 
interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja wiadomo-
ści, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
łącznościowych, transmisja wiadomości i obrazów, transmisja 
treści wideo za pośrednictwem sieci cyfrowych, transmisja 
treści audio i wideo za pośrednictwem satelity, transmisja sy-
gnału dla handlu elektronicznego za pośrednictwem syste-
mów telekomunikacyjnych i systemów transmisji danych, 
transmisja sieciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, 
transmisja satelitarna dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, 
transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośred-
nictwem sieci, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obra-
zów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych po-
między mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 
transmisja krótkich wiadomości, usługi gromadzenia i przesy-
łania wiadomości, usługi elektronicznej transmisji głosu, usłu-
gi cyfrowej transmisji danych audio i wideo, usługi komunika-
cyjne w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, usługi 
komunikacyjne do elektronicznej transmisji głosu, usługi ko-
munikacji audio, usługi przesyłania zdjęć, usługi przesyłania 
i odbioru wiadomości, usługi w zakresie elektronicznej trans-
misji obrazów, usługi w zakresie komunikacji interaktywnej, 
usługi transmisji wideo, usługi transmisji głosu i danych, 
wspomagane komputerowo przesyłanie tekstu, wysyłanie, 
otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, usługi wysyłania 
wideo, usługi wideokonferencji, usługi wideokomunikacyjne, 
usługi w zakresie wideokonferencji, emisja filmów za pośred-
nictwem Internetu, emisja i transmisja programów telewizyj-
nych za opłatą [pay-per-view], emisja programów telewizyj-
nych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji 
za opłatą [pay-per-view], emisja treści wideo, nadawanie au-
dio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i in-
nych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, 
nadawanie muzyki, transmisja danych wideo za pośrednic-
twem Internetu, przesyłanie webcastów, podcasting, nadawa-
nie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednic-
twem Internetu, nadawanie programów za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, nadawanie programów za po-
średnictwem Internetu, nadawanie programów wizualnych 
i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, usługi emisji 
treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, 

usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej, udzielanie do-
stępu do telewizji internetowej, transmisja treści generowa-
nych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, trans-
misja strumieniowa telewizji przez Internet, transmisja 
programów radiowych, transmisja materiałów wideo, filmów, 
obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użyt-
kownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Interne-
tu, transmisja podkastów, usługi związane z taśmami wyświe-
tlającymi tekst, użytkowanie urządzeń do transmisji, usługi 
transmisji programów telewizyjnych za opłatą (pay- per-view), 
usługi transmisji audiowizualnej, usługi nadawania interak-
tywnej telewizji i radia, usługi telekomunikacyjne, dostarcza-
nie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, 
usługi telefoniczne, usługi transmisyjne, łączność poprzez 
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, agencje informacyj-
ne, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, doradztwo 
w zakresie telekomunikacji, radiowa łączność ruchoma, prze-
syłanie zakodowanych wiadomości i obrazów, transmisja in-
formacji do celów domowych, transmisja informacji do celów 
biznesowych, usługi informacyjne on-line związane z teleko-
munikacją, udostępnianie urządzeń łącznościowych do wy-
miany danych cyfrowych, udostępnianie urządzeń łączno-
ściowych do wymiany danych elektronicznych, usługi 
łączności, usługi komunikacyjne świadczone drogą elektro-
niczną, usługi sieci z ofertą usług dodatkowych (VAN) [komu-
nikacja], usługi w zakresie przekazywania wiadomości, usługi 
teleksowe, usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi ko-
munikacji osobistej, wspomagane komputerowo przesyłanie 
dźwięku, wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane po-
przez wysyłanie wiadomości tekstowych, 40 drukowanie, wy-
woływanie zdjęć i filmów, drukowanie 3D, łączenie elemen-
tów przy użyciu technik spawania ultradźwiękami, powielanie 
nagrań audio i video, drukowanie, na zamówienie, nazw firm 
oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych 
i reklamowych, montowanie produktów dla osób trzecich, 
oprawianie dzieł sztuki, przetwarzanie żywności i napojów, 
kopiowanie dysków dźwiękowych, kopiowanie dysków wi-
deo, kopiowanie filmów, kopiowanie filmów kinowych na po-
trzeby telewizji, kopiowanie nagrań na taśmach, kopiowanie 
taśm dźwiękowych, powielanie kaset wideo, powielanie taśm 
wideo, przenoszenie materiału wideo w celu konwersji filmu 
kinematograficznego na taśmę wideo, remastering filmów 
z jednego formatu na inny, palenie i przetwarzanie kawy, 
przetwarzanie artykułów spożywczych do użytku w produk-
cji, przetwarzanie liści herbaty, przetwarzanie żywności, roz-
drabnianie żywności, usługi browarnicze, usługi destylacji al-
koholu, warzenie piwa, wędzenie sera, cyfrowe polepszanie 
zdjęć, druk typograficzny, druk sitowy, drukowanie, drukowa-
nie cyfrowe, drukowanie cyfrowo przechowywanych obra-
zów i zdjęć, drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, 
drukowanie książek, drukowanie obrazów na przedmiotach, 
41 edukacja, rozrywka i sport, usługi wydawnicze i reporter-
skie, hazard, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 
produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, usługi edukacyjne i instruktażowe, usłu-
gi sportowe i w zakresie fitnessu, biura rezerwacji biletów 
koncertowych, centra rozrywki, cyrki, didżeje na przyjęcia 
i imprezy specjalne, doradztwo w zakresie planowania przy-
jęć, dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier komputero-
wych za pośrednictwem poczty elektronicznej, dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, dystrybucja filmów, dostarczanie rozrywki 
w postaci nagranej muzyki, fotoreportaże, fankluby, naucza-
nie i szkolenia, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane 
w miejscach przeznaczonych do występów, koncerty mu-
zyczne na żywo, komponowanie muzyki dla osób trzecich, 
koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, koncerty mu-
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zyczne za pośrednictwem telewizji, kina, kierownictwo arty-
styczne artystów estradowych, kabarety i dyskoteki, informa-
cje dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych 
udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub 
ze światowej sieci komunikacyjnej, informacje dotyczące 
działalności kulturalnej, informacja o rekreacji, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o biletach na imprezy 
rozrywkowe, imprezy taneczne, imprezy kulturalne, gry inter-
netowe [nie do pobrania], organizacja i przeprowadzanie wy-
darzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie imprez 
szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie degustacji 
wina do celów rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie 
aktywności kulturalnych, organizacja i prowadzenie balów, 
organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i prezentacja 
przedstawień na żywo, organizacja atrakcji na obozach let-
nich, obsługa salonów gier [sale], obsługa gości na imprezach 
rozrywkowych, nocne kluby, organizowanie festiwali w ce-
lach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rekre-
acyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, 
organizowanie festiwali, organizowanie fanklubów, organizo-
wanie ceremonii wręczania nagród, organizacja występów 
rozrywkowych na żywo, organizacja widowisk, organizacja 
webinariów, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, or-
ganizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy 
rozrywkowe, organizacja przyjęć, organizacja konkursów mu-
zycznych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez 
telefon, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, orga-
nizacja i przeprowadzanie konkursów piękności, organizowa-
nie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyj-
nych, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie 
rozrywki, organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prezentowanie 
pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, organizo-
wanie, produkcja i wystawianie spektakli teatralnych, organi-
zowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, orga-
nizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie rozrywki 
wizualnej, organizowanie rajdów. tras i wyścigów samocho-
dowych, organizowanie pokazów tanecznych, organizowa-
nie konkursów piękności, organizowanie pokazów w celach 
rozrywkowych, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, 
organizowanie widowisk [impresariat], pokazy laserów [roz-
rywka], pokazy na żywo w celach rozrywkowych, pokazy fil-
mów wideo, planowanie przyjęć [rozrywka], planowanie wi-
dowisk, pisanie piosenek, oświetlenie sceniczne do celów 
rozrywkowych, organizowanie występów na żywo, produk-
cja pokazów rozrywkowych obejmujących występy instru-
mentalistów, produkcja nagrań audio i video oraz usługi foto-
graficzne, produkcja koncertów muzycznych, produkcja 
kabaretów, prezentowanie pokazów magii, prezentacja fil-
mów w celach instruktażowych, prezentacja filmów, pokazy 
uprzednio nagranych programów rozrywkowych, pokazy ta-
neczne na żywo, tłumaczenia, usługi edukacyjne. rozrywko-
we i sportowe, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, elektroniczna publikacja tekstów i druków in-
nych niż reklamowe, w Internecie, edycja druków zawierają-
cych obrazy i zdjęcia innych niż do celów reklamowych, mul-
timedialne wydania czasopism, multimedialne wydania 
gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, muzyczne usługi wy-
dawnicze, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie 
nagrywania muzyki, pisanie i publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, programowanie 
serwisów informacyjnych do transmisji przez internet, publi-
kacja czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków 
i książek, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja 

i redagowanie książek, publikacja kalendarzy, publikowanie 
druków w formie elektronicznej, publikowanie druków, rów-
nież w formie elektronicznej innych niż do celów reklamo-
wych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie do-
kumentów z dziedziny szkolenia, nauki. prawa publicznego 
i spraw socjalnych, publikowanie, publikacja treści redakcyj-
nych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, publikacja tekstów w postaci nośników elek-
tronicznych, publikacja materiałów dostępnych za pośrednic-
twem baz danych lub internetu, publikacja kalendarzy im-
prez, publikowanie literatury instruktażowej, publikowanie 
książek związanych z technologią informacyjną, publikowa-
nie książek związanych z rozrywką, publikowanie gier kompu-
terowych, publikowanie fotografii, publikowanie elektronicz-
ne, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 
publikowanie recenzji, publikowanie plakatów, publikowanie 
piosenek, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż 
teksty reklamowe, w formie elektronicznej, udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line z dziedziny muzyki, 
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych 
(niepobieralnych), udostępnianie on-line czasopism o tema-
tyce ogólnej nie do pobrania, redagowanie tekstów pisanych, 
innych niż reklamowe, publikowanie ulotek, publikowanie 
tekstów. innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publika-
cji on-line, usługi w zakresie publikowania on-line, usługi 
w zakresie opracowania graficznego inne niż do celów rekla-
mowych, usługi publikacji multimedialnego oprogramowa-
nia rozrywkowego, usługi publikowania cyfrowych materia-
łów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, usługi pisania 
blogów, usługi doradcze w zakresie publikowania, udzielanie 
informacji związanych z publikowaniem, usługi wydawnicze, 
z wyjątkiem prac drukarskich, usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, 42 doradztwo w projektowaniu 
stron internetowych, doradztwo w zakresie opracowywania 
produktów, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, 
doradztwo w zakresie projektowania sprzętu komputerowe-
go, doradztwo w zakresie projektowania stron interneto-
wych, oceny techniczne związane z projektowaniem, opraco-
wywanie i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku 
i obrazu, opracowywanie produktów, prace badawczo - roz-
wojowe w zakresie produktów, projektowanie analiz wyko-
nalności w zakresie projektów, projektowanie elektronicz-
nych formatów płyt CD do komputerowych baz danych, 
projektowanie audiowizualnych prac twórczych, projektowa-
nie animacji na rzecz innych, projektowanie animowanych 
postaci na kartki pocztowe, projektowanie i projektowanie 
graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, projekto-
wanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie 
i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowa-
nie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie 
i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, 
projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie 
graficzne, projektowanie gier, projektowanie logo w celu 
tworzenia tożsamości firm, projektowanie komputerowych 
stron internetowych, projektowanie komputerowych baz da-
nych, projektowanie induktorów elektromagnetycznych 
na zamówienie, projektowanie i wdrażanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie witryn 
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i testowanie 
w zakresie opracowywania nowych produktów, projektowa-
nie i testowanie nowych produktów, projektowanie opako-
wań i materiałów do pakowania, projektowanie materiałów 
piśmiennych, projektowanie materiałów drukowanych, pro-
jektowanie produktu [wzornictwo], projektowanie sprzętu 
do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, projek-
towanie sprzętu do magazynowania i przywoływania danych 
multimedialnych, projektowanie sprzętu do konwertowania 
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danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, projek-
towanie sztuki komercyjnej, projektowanie systemów komu-
nikacyjnych, projektowanie systemów komputerowych, pro-
jektowanie systemów elektronicznych, projektowanie stoisk 
wystawowych, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka 
cyfrowa obrazów), udzielanie informacji w dziedzinie opraco-
wywania produktów, tworzenie, projektowanie i utrzymywa-
nie stron internetowych, tworzenie zapisanych elektronicznie 
stron internetowych dla usług on-line i Internetu, tworzenie 
platform internetowych do handlu elektronicznego, styliza-
cja [wzornictwo przemysłowe], usługi inżynieryjne oraz usługi 
inżynieryjne wspomagane komputerowo, usługi graficzne, 
usługi artystów grafików, usługi projektowania systemów 
do wyświetlania w celach promocyjnych, usługi projektowa-
nia narzędzi do przetwarzania danych, usługi projektowania 
i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, usługi 
projektowania grafiki komputerowej, usługi w dziedzinie 
wzornictwa przemysłowego dotyczącego komputerów, 
usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania 
w celach prezentacyjnych, usługi w zakresie projektowania 
marki, usługi w zakresie komputerowego projektowania czę-
ści i form, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowe-
go, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji 
danych, usługi kodowania danych, projektowanie i opraco-
wywanie urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie 
i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji 
danych, projektowanie i opracowywanie systemów kompu-
terowych, projektowanie i opracowywanie systemów 
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświe-
tlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowy-
wanie systemów do przechowywania danych, projektowanie 
i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bez-
przewodowej transmisji danych, planowanie, projektowanie 
i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich, 
opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, opraco-
wywanie systemów przetwarzania danych, opracowywanie 
systemów do przesyłania danych, opracowywanie i testowa-
nie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramo-
wania, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użyt-
kowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania 
dla aplikacji on-line, tworzenie platform komputerowych 
na rzecz osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron inter-
netowych na telefony komórkowe, przygotowywanie pro-
gramów komputerowych do przetwarzania danych, projek-
towanie urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie 
i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projek-
towanie i opracowywanie systemów do wprowadzania da-
nych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do elektronicznych baz danych, zarządzanie projektami w za-
kresie technologii informacyjnych, usługi technologiczne 
w zakresie komputerów, usługi w zakresie sieci komputero-
wej, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie 
elektronicznego przetwarzania danych [EDP], chmura obli-
czeniowa, elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików 
wideo, elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików au-
dio, elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, ho-
sting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, 
hosting aplikacji multimedialnych, hosting elektronicznych 
przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania to-
warów i usług, hosting komputerowych baz danych, hosting 
mobilnych stron internetowych, hosting treści cyfrowych 
w Internecie, hosting strony internetowej w zakresie elektro-
nicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, hosting 
spersonalizowanych stron internetowych, hosting podka-

stów, hosting platform komunikacyjnych w Internecie, prze-
chowywanie obrazów w postaci elektronicznej, przechowy-
wanie treści rozrywkowych w formie elektronicznej, 
przechowywanie obrazów fotograficznych w formie elektro-
nicznej, przechowywanie filmów w postaci elektronicznej, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa 
[PaaS], oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieral-
nego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, 
oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego 
oprogramowania on-line do zarządzania danymi, oferowanie 
tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramo-
wania on-line do transmisji informacji, infrastruktura jako 
usługa (IaaS), umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania 
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarza-
nia w chmurze, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, 
udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych po-
przez chmury obliczeniowe, udostępnianie on-line oprogra-
mowania nie do pobrania, udostępnianie miejsca w Internecie 
na błogi, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego opro-
gramowania komputerowego wykorzystywanego do two-
rzenia i publikacji dzienników i blogów on-line, tymczasowe 
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania kompute-
rowego, dostępnego on-line, do wykorzystania w działalno-
ści wydawniczej i drukarskiej, tymczasowe elektroniczne 
przechowywanie informacji i danych, usługi dostawcy 
usług aplikacyjnych [ASP], wypożyczanie oprogramowania 
użytkowego, wypożyczanie oprogramowania rozrywkowe-
go, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzy-
skiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, zarządzanie zasobami cyfrowymi, 
zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania, 
do celów edycji tekstu, zapewnianie oprogramowania on-li-
ne, nie do pobrania, do użytku w komunikacji, zapewnianie 
tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowa-
nia, zapewnianie czasowego użytkowania oprogramowania 
on-line, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi nauko-
we i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, projektowanie i opracowywanie 
elektronicznych kartek z życzeniami [kartki elektroniczne]. 

(210) 490684 (220) 2018 09 18
(731) APPLECORE DOJNIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) Mari Cruz MISSION BURRITO
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(531) 02.03.01, 02.03.17, 02.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe.

(210) 490686 (220) 2018 09 18
(731) ZEGARSKI TOMASZ ABC-HOLIDAY.PL, Niemcz
(540) ABC-Holiday
(510), (511) 39 organizacja i rezerwowanie wycieczek, orga-
nizacja wycieczek turystycznych, organizowanie i przepro-
wadzanie wycieczek i zwiedzania, organizowanie podróży, 
planowanie trasy podróży, transport bagażu podróżnego, 
czarterowanie pojazdów podróżnych, transport drogowy 
podróżnych, transport lądowy podróżnych, rezerwacja bile-
tów na podróż, rezerwacja miejsc na podróż.

(210) 490688 (220) 2018 09 18
(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN  

SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) SPIŻARNIA REGIONÓW
(510), (511) 16 materiały drukowane, drukowane materiały 
promocyjne, publikacje reklamowe, 20 ekspozytory, meble, 
35 reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, prowadzenie kampanii reklamowych w środkach maso-
wego przekazu, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i informacyjnych, gromadzenie na stronach in-
ternetowych ilustracji i tekstów reklamowych, promocyjnych 
lub pozwalających osobom trzecim na swobodne kupowa-
nie, usługi sprzedaży detalicznej następujących towarów: alko-
hole, piwo, słodycze, słone przekąski, ciastka, batony, pierniki, 
soki, napoje, nektary, napoje gazowane, napoje niegazowane, 
lody, miody, przetwory owocowe, przetwory rybne, przetwo-
ry warzywne, przetwory mięsne, dania gotowe, makarony.

(210) 490701 (220) 2018 09 18
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ALLERATY
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie 
obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne w za-
kresie obsługiwania sklepów on-line, 35 obsługa rynków  
on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlo-
wych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zaku-
pu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line 
dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie 
ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usłu-
gi porównywania cen, pomoc w prowadzeniu przedsię-
biorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny 
internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą 
której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w to-
wary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować 
zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i doko-
nywać transakcji, usługi handlu on-line w odniesieniu do li-
cytacji elektronicznych oraz oceny on-line z tym związane, 
usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 
36 usługi finansowe, usługi kredytowe, usługi kredytów od-
nawialnych, usługi płatnicze polegające na udostępnianiu 
limitu środków z koniecznością ich zwrotu, pobieranie płat-
ności za towary i usługi, zapewnianie pożyczek ratalnych, 
organizowanie sprzedaży ratalnej towarów, pośrednictwo 
w zakresie zakupu na raty, finansowanie zakupów na raty, 
42 usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wy-
szukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego, 
tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, infor-
matycznych systemów marketingowych dostępnych przez 
Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie ob-
sługiwania sklepów on-line.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 479314, 486120, 489201, 489223, 489607, 489831, 490364, 490648

2 479314, 489223, 489831

3 473101, 479314, 484254, 484658, 486120, 487850, 488946, 489201, 489217, 489223, 489274, 489510, 489903, 
489920, 489921, 489922, 489946, 489947, 489974, 489982, 490067, 490483, 490552, 490635

4 486418, 486419, 489223, 490078, 490648

5 481045, 484254, 484658, 488016, 488173, 489201, 489217, 489223, 489232, 489233, 489234, 489237, 489238, 
489239, 489274, 489316, 489317, 489318, 489510, 489761, 489919, 489974, 489982, 490020, 490026, 490301, 
490524, 490552, 490606

6 485145, 488946, 490161, 490469, 490474

7 485146, 485985, 486120, 488882, 489913, 489982, 490469, 490474, 490577, 490580

8 486120, 487591, 487726, 489982, 490469

9 480428, 482964, 486120, 486667, 487591, 487618, 488305, 488404, 488644, 488765, 488766, 488810, 488882, 
488946, 489036, 489039, 489181, 489182, 489185, 489209, 489399, 489468, 489569, 489662, 489691, 489918, 
489982, 490368, 490469, 490551, 490553, 490610, 490617, 490624, 490682, 490701

10 484254, 489217, 489232, 489233, 489234

11 486120, 487618, 488882, 489691, 489982, 490469, 490474

12 488882, 489913, 489933, 489982, 490501

14 487795, 488946, 490173, 490682

16 471659, 484658, 487850, 488389, 488590, 488591, 488644, 488765, 488766, 488810, 488946, 489131, 489209, 
489541, 490341, 490540, 490610, 490624, 490682, 490688

17 488252, 489831, 489914, 490469, 490474

18 486996, 487624, 488946, 490007, 490173, 490336, 490610, 490624

19 483783, 487602, 489607, 489831, 489953, 490468

20 487591, 488587, 488987, 488988, 489982, 490336, 490468, 490688

21 484658, 487591, 488590, 488591, 488946, 489850, 489961, 490337

22 489850, 489982

24 489850, 490236, 490558

25 479314, 486996, 487624, 488590, 488591, 488644, 488765, 488766, 488882, 488946, 489416, 489808, 489850, 
489976, 490007, 490098, 490173, 490346, 490624, 490682

26 487862, 488946

27 489982

28 488404, 488644, 488765, 488766, 489850, 490047, 490558, 490624, 490682

29 475643, 475831, 475834, 483168, 484939, 487765, 487850, 488173, 488798, 488928, 488930, 489259, 489265, 
489267, 489278, 489617, 489980, 490016, 490208, 490209, 490277, 490283, 490284, 490285, 490337, 490383, 
490385, 490478, 490554

30 475643, 483168, 483285, 487765, 487850, 488088, 488170, 488584, 488594, 488595, 488596, 488911, 488912, 
488946, 489131, 489259, 489265, 489267, 489278, 489292, 489293, 489838, 489974, 489999, 490000, 490111, 
490119, 490284, 490285, 490337, 490346, 490360, 490383, 490478, 490542, 490554

31 487850, 488946, 490475

32 482933, 487378, 487850, 488902, 488927, 488946, 489131, 489259, 489267, 489686, 489704, 489974, 490177, 
490292, 490527

33 483828, 489557, 490292, 490363
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1 22

35 471659, 475831, 475834, 483168, 484723, 484939, 485985, 486120, 486418, 486419, 486667, 486946, 486996, 
487507, 487618, 488590, 488591, 488644, 488765, 488766, 488810, 488882, 488946, 489036, 489039, 489131, 
489217, 489223, 489399, 489541, 489592, 489602, 489708, 489808, 489848, 489849, 489850, 489851, 489877, 
489913, 489932, 489976, 490004, 490016, 490098, 490112, 490114, 490205, 490206, 490207, 490234, 490236, 
490314, 490316, 490327, 490341, 490346, 490348, 490349, 490354, 490355, 490358, 490359, 490370, 490465, 
490467, 490468, 490472, 490473, 490476, 490483, 490486, 490516, 490554, 490577, 490580, 490617, 490623, 
490682, 490688, 490701

36 484723, 488503, 488590, 488591, 489708, 490053, 490054, 490055, 490112, 490205, 490206, 490314, 490341, 
490348, 490349, 490370, 490467, 490623, 490701

37 479314, 485782, 485985, 486418, 486419, 487618, 488587, 488882, 489039, 489708, 489913, 489918, 490314, 
490341, 490348, 490349, 490358, 490368, 490468, 490486, 490516

38 482964, 484723, 487507, 488644, 488765, 488766, 489399, 489602, 490316, 490327, 490467, 490512, 490628, 
490682

39 484723, 484763, 484939, 487747, 488590, 488591, 489848, 489849, 489851, 489974, 490016, 490053, 490054, 
490055, 490112, 490314, 490337, 490341, 490516, 490623, 490641, 490686

40 479314, 488252, 489416, 489914, 490314, 490346, 490358, 490374, 490375, 490467, 490468, 490682

41 471659, 482964, 486120, 486623, 487507, 488389, 488587, 488590, 488591, 488644, 488765, 488766, 488810, 
488946, 489131, 489209, 489228, 489259, 489399, 489416, 489434, 489541, 489592, 489848, 489849, 489851, 
489893, 490053, 490054, 490055, 490205, 490206, 490234, 490341, 490356, 490359, 490370, 490467, 490473, 
490607, 490615, 490622, 490624, 490682

42 480428, 484723, 486946, 487620, 488305, 488644, 488765, 488766, 488946, 489036, 489039, 489217, 489416, 
489592, 489691, 489696, 490004, 490112, 490205, 490206, 490314, 490341, 490368, 490467, 490477, 490551, 
490553, 490682, 490701

43 483168, 484939, 487378, 488590, 488591, 488810, 488946, 489131, 489777, 489778, 489780, 489848, 489849, 
489851, 489932, 489970, 489997, 490042, 490053, 490054, 490055, 490185, 490205, 490206, 490273, 490284, 
490337, 490341, 490346, 490476, 490506, 490509, 490615, 490623, 490642, 490649, 490684

44 488946, 489217, 489737, 490117, 490341, 490627, 490645

45 488946, 489708, 489953, 489961, 490467
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

A 490054

ABC-Holiday 490686

Actifarm 484254

ACTIGRA 489316

ACTIVIGRA 489317

AFAQUIS 489238

AGRO WIEŚCI NA LATO 488644

AIRBOX 490474

ALLERATY 490701

Allright 490047

Amix 490577

aMuz 489228

APEXLINK 488882

APTER 490053

APTER 490055

AQUALITY 489274

aril japoński ogród 489510

Aristoni 489953

ART CONSTELLATION KONSTELACJA SZTUKI 490205

ART CONSTELLATION KONSTELACJA SZTUKI 490206

ATESTGAZ 489691

AXOBIOTIC 489223

Baby Gym 490473

BARFIAKI 490475

BASIUNI 488930

BAYER TAXI 487747

BEACH CLUB HULA 490607

BEYOND PUBLIC RELATIONS 490359

BIELENDA ASIAN LIFT 489947

BIELENDA CLOUD MASK BANANA CABANA 489920

BIELENDA CLOUD MASK MANGO BALANGO 489922

BIELENDA CLOUD MASK MERRY BERRY 489921

BIELENDA CLOUD MASK MOHITO DESPACITO 489903

BIELENDA JAPAN LIFT 489946

Biwaro 490486

BM BEZMIĘSO 490285

BN BORN 490098

brand_legacy 490234

BROWARY WARSZAWSKIE 488590

BROWARY WARSZAWSKIE 488591

budo system 487602

BYŁO NIE MINĘŁO - KRONIKA  
ZWIADOWCÓW HISTORII 488765

BYŁO NIE MINĘŁO 488766

Caprio 489267

CENSORED 473101

CH Chloe’s Home LUXURY PET PRODUCTS 490336

CHAMPIONS AKADEMIA PIŁKARSKA 489434

CHINA GARDEN 487765

CHŁOPAKI NIE PŁACZĄ 490624

CHMIELAK 488927

CIUCIANIE 490478

CS GAD 490468

DD Dwujęzyczni 490356

DECOMORRENO 489265

Delecta PROSTO Z SERCA KISIEL  
MARCHEW-JABŁKO OWOCOWY KUBEK  
KIDS z Serca NATURY 100% NATURALNE  
SKŁADNIKI NATURALNE ŹRÓDŁO WIT. C 475643

dental day 489893

Dobre materace 488988

DoubleCloud 489036

DRZEWICZ DOM WYPOCZYNKOWY 490642

Duda Specialite PRODUKT BEZGLUTENOWY 490016

Dumex 488173

Dżemowar 490283

E=moc2je! 490370

EBC 490004

ECO CITY GUIDE 490327

EcoCityGuide 490316

ECTILAN 489919

EdWings language school 486623

ENDORFINA 490615

ENERBLOCK 489569

engave 489039

EPINAR 490067

EQUIRAN 489237

ESTIPOLYMER 488252

euro sklep 487850

EXPERT BATTERIEN 489185

eXTREME WITÓW 490516

FISH&EAT 490385

Flax Engine 488404

FLIS Happy Maya orange  
ROLLS IN CHOCOLATE WITH ORANGE 488584

FLIS Happy Maya orange 488595

FLIS Happy Peppy mint 488594

FLIS Happy Peppy mint 488596

Fly-B system 489976

FOODINI 490527
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FRESCO frizzante 490363

Funwisher 490682

G GALICJA 487591

Garda MED 489232

Garda TYMIANEK I PODBIAŁ 489234

Garda VOCAL 489233

GD Project Engineering 490368

GENTLEMAN PROJECT 489209

GIETRZWAŁD GMINA PEŁNA CUDÓW 488389

GLAMOURSY 489808

GLUKON 490026

GMINA BEZPIECZNA 489541

GMP 489974

graz.pl 490161

GRYCAN LODY OD POKOLEŃ  
Słony karmel z solą morską  
W GĘSTYM KARMELU 490000

GTMAX 489982

GURU RESTAURACJA I BAR 487378

GXP 486418

GXP 486419

HAGA Wędliny od pokoleń 488798

Haribo smak radości dla dzieci i dorosłych 490111

HaSHI SUSHI 484939

HELICOFOOD 490524

hemp&Love 490635

HF PNEUMATICS 485146

HF WELD 485145

HiRRO COCKTAILS 490292

Homie 489662

Hortiwap 490364

hr EMBASSY 489592

I LONDON 490007

IBUZINA 490606

IDBS 490551

IDBSYSTEMS 490553

iExpress 484763

importuj z nami 490112

inspirowane smakiem 490554

ISENZO 489850

IWOSTIN CLINICAL SKIN CARE ESTETIC 490552

iX 489607

JAGAbaby 490465

JANOBIO 489201

JURAJSKA STRUGA 490177

kamarti 490467

karuzela 490341

kawa tak smakuje rozkosz 483285

KEBABI 489932

Kebavita Kręci podniebienie 490337

KIEROWCY ZAWODOWI 490628

klooski BISTRO BAR 490284

KN Klinika Nieborowice 490117

Kobieta Niezależna 471659

KOMFORT 490501

KRAGUM 489914

KRAINA CHLEBA 50 LAT TRADYCJI 488088

KRAWIEC TRAKTOR 489933

król orzeszek KREM do smarowania 489838

KUBUŚ K 489259

LE DÉSIR 489416

LEO 487862

LIDOFAR 489318

LIMPIDARMOR TO SEE IS TO WIN 480428

lody lubranieckie 0% cukru 488912

lody lubranieckie klasyczne 488911

look alive 488946

Lumixled 487618

Luna COVRIGARIA 490542

LUXLASHES COSMETICS 490483

LWIE SERCE IWANICCY 489961

ŁOMŻA JASNE BROWAR REGIONALNY  
ŁOMŻA PIWO JASNE WODA SŁÓD CHMIEL 482933

M! M!CHAŁKI Z WAWELU BIAŁE  
Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze 489293

M! M!CHAŁKI Z WAWELU KLASYCZNE  
Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze 489292

magneticpoint 486946

Majaland Kownaty 490622

Majonez Kielecki - z natury świętokrzyski 490360

MalComm 489918

Mari Cruz MISSION BURRITO 490684

Mascarpino-mix  
do serka mascarpone delecta 489278

matata 490558

meblezet 488987

MEGA MAX 489761

MELI DELI 490476

METMAX 490020

MOLINOO Dream it 490236

MOTOTURIST.pl 490641

N NUSS TACHO-ANALIZA 490472

Na Mące 490649

NA SKARPIE 490509

na szlaku smaku 490506

Niezależni Doradcy Energetyczni 490477

NIUTON 489182

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA  
KONSTRUKCYJNE 490580

O SHARE 490354

OLIVIA EIGHT 490349

OLIVIA PRIME 490348

oppo O-Free 489468
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OS 490355

P2 486667

PAN BATON 490207

Panda lancz 490185

PARKLOT 490617

PelletPol 490078

perfumaty.pl 485985

POKOLENIE 489399

POSAMYK 490301

PP POLONIA PALACE HOTEL 489777

PP POLONIA PALACE HOTEL 489778

PP POLONIA PALACE HOTEL 489780

PRO TRUCK FINANSE W TRANSPORCIE ...nie  
jestem zwykłym doradcą 484723

PROCERAM 487726

ProfiStaff 490358

Property-Ad 488503

ProQualiter COMMITMENT TO QUALITY 490273

QUATISUN 489239

ReVitalia 490627

ReVitalia 490645

RIGON 486996

Ruskolina 488016

Rzuć wszystko i wyjedz w Bieszczady 487624

S SOFTWARESTUDIO 488305

selfdata 490610

Septonidex 481045

Ser i Wino 490114

SERWITECH SERWIS WÓZKÓW WIDŁOWYCH 489913

Sichlańskie Pierogi Jagnięce 490119

słony karmel z solą morską DLA KONESERÓW 489999

SOLAMOR 489557

Solidfloor The professional’s choice 483783

SOLUTIONS 4eyez 489217

SPARK 482964

SPIŻARNIA REGIONÓW 490688

STARYCH MEBLI CZAR 488587

STAYGET 490623

Stovit od Dżemowara 490277

STRADOM apartments 15 489997

SUPERLEGGERA 487795

sweet secret 490383

SZAMAMM 488170

Szampan i sekrety 490042

szyciokawiarnia 490346

TECHPAK 490540

Tecrol 485782

TECTROL 490648

Time2Home Management 489708

tme.cn 486120

TOMAHAWK 488928

TOOLBOX 490469

TORNADO CLASSIC BATTERY 489181

TRACTON 490314

Tramwaj 488810

transmisjelive 490512

travelone.pl 489851

TRAVELPLANET 489848

TRELE TUPTUSIE NAPÓJ GAZOWANY  
O SMAKU TRUSKAWKOWYM 489686

TUR 488902

TWOJA TELEWIZJA CYFROWA ELSAT 489602

UARCHITEKTOW 489696

Vadaron 489831

Veltie Soft like velvet 484658

VIFON Kaczka 475831

VIFON Krabowa 475834

wanda family 489970

WĘDLINY Z KOTŁA 490209

WIELKI SHOE 479314

winostrefa 489877

WÓDKA JEDNORODNA 483828

yoothie 489980

z kotła WĘDLINY Z KOTŁA 490208

ZAPIEXY LUXUSOWE 483168

ZBÓJNICKIE MOCNE 489704

Zespół Horyzonty 487507

Zimna ZOŚKA 489131

ZINGTRAVEL 489849

ZŁOTA POLANA 489617

ZMTorun 490374

ZMTorun.pl OBRÓBKA METALI CNC 490375

Żyrafa Zębala 489737



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.

991649 Dermacol DC (2018 05 25)
CFE: 26.01.18, 27.05.22 3

1021490 (2018 09 25)
CFE: 05.05.04, 28.05.00, 29.01.13 29, 35

1299748 anello (2016 10 05) 18
1355633 AM (2018 08 30)

CFE: 27.05.01 6, 9, 11, 17, 19
1412713 CURADOS (2018 08 30, 2018 03 08) 5, 44
1425948 Alpikol (2018 09 24)

CFE: 26.04.03, 26.11.14, 27.05.24 5
1427073 CARLAND (2018 07 02)

CFE: 26.11.12, 27.05.17 12
1427076 Viar (2018 01 19)

CFE: 26.04.18, 27.05.24 24, 25, 35
1427134 Acqua eVa FONTI ALTA VALLE PO (2018 05 25, 

2018 05 16)
CFE: 06.01.02, 27.05.09, 29.01.13 32

1427157 (2018 06 29)
CFE: 26.04.04, 28.05.00 7

1427160 (2018 05 22)
CFE: 28.03.00 6

1427172 PASTOR (2018 05 08)
CFE: 01.15.05, 02.01.15, 26.05.02, 
27.05.01, 29.01.13

1, 18, 45

1427175 #colorblaster (2018 08 28, 2018 03 12) 3
1427192 SANIMIX (2018 06 26) 10, 11, 20
1427204 NUSIGN (2018 05 31)

CFE: 27.05.01 8, 9, 16, 18, 20
1427210 AN NOOR (2018 04 26, 2018 02 02)

CFE: 25.01.25, 26.01.03, 27.05.19, 29.01.12 29
1427271 Galamart (2018 07 20, 2018 04 05)

CFE: 26.04.18, 29.01.12 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 34, 35, 

39, 41
1427456 (2018 07 02)

CFE: 28.03.00 4
1427515 (2018 06 27, 2018 02 28)

CFE: 26.04.04, 26.11.02, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.13

25

1427533 align (2018 01 24, 2017 07 25)
CFE: 27.05.17, 29.01.12 9, 10, 44

1427535 (2018 08 06, 2018 07 26)
CFE: 02.09.21, 24.15.02, 26.04.04 9

1427536 GH (2018 02 05)
CFE: 27.05.17 20

1427541 YI (2018 03 28)
CFE: 27.05.17 9, 12, 28, 35, 38, 41, 

42, 45
1427620 P1G-TAC (2018 05 10) 25
1427638 algologie ARMOR.FRANCE (2018 02 09,  

2017 12 18)
CFE: 27.05.01 3, 5, 44

1427650 (2018 04 02)
CFE: 05.03.20, 25.03.01, 28.05.00, 29.01.14 29

1427669 BENS (2018 06 26, 2018 06 14) 20, 35
1427735 BERT (2018 05 17, 2017 11 23) 35, 37, 39
1427737 (2018 07 02)

CFE: 28.03.00 1
1427738 AMLESSINI (2018 07 17, 2018 01 17) 5
1427749 (2018 07 02)

CFE: 28.03.00 33
1427753 ORNILATEX (2018 08 27) 5
1427755 SIDARSO (2018 07 17, 2018 02 16) 5
1427773 (2018 07 02)

CFE: 28.03.00 37
1427821 (2018 07 02)

CFE: 28.03.00 33
1427833 Fels CalciFlu (2018 08 07, 2018 06 14) 1, 2, 5
1427836 LV (2018 07 23, 2018 01 31)

CFE: 02.09.14, 27.03.02, 27.05.08 18, 25
1427838 WDTHC (2018 07 02)

CFE: 27.05.01 37
1427903 PERSONLITE (2018 07 02)

CFE: 26.13.25, 27.05.01, 28.03.00 11
1427943 LMC (2018 07 26, 2018 07 04)

CFE: 27.05.17, 29.01.04 6, 7, 20, 40
1427973 WellMix (2018 06 07, 2017 12 14)

CFE: 04.02.01, 24.17.20, 
26.01.03, 27.01.01

5, 21, 29, 30, 32, 35

1427984 EVIL MARTIANS (2018 05 18)
CFE: 04.05.05, 27.05.01 42

1427986 VWOOD (2018 07 02)
CFE: 27.07 20

1428005 SONGU (2018 05 22)
CFE: 27.05.01 7

1428035 ASIDARO (2018 07 17, 2018 02 16) 5
1428040 Tretyakov gallery (2018 07 04)

CFE: 27.05.10, 29.01.12 16, 18, 21, 24, 25, 28



88 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT44/2018

1428050 LOUDER.ME (2018 04 24, 
2018 01 22)

9, 35, 36, 38, 
41, 42, 45

1428065 TV4 (2018 07 12) 35, 38, 41
1428085 FORT Force Opportunities Russian Technolo-

gies (2017 02 27)
CFE: 15.07.09, 26.05.01, 27.01.04, 
27.03.01, 29.01.13

7

1428095 THE FUTURE IS YOU SOCIETE GENERALE 
(2018 07 24, 2018 05 11)
CFE: 25.05.02, 26.04.02, 26.11.01, 
27.05.10, 29.01.12

36

1428106 PARNIDO (2018 07 17, 2018 01 24) 5
1428163 Powerharness (2018 05 23, 2018 03 28) 18
1428167 Fels CalciBox (2018 08 07, 2018 06 14) 1, 2, 5
1428185 IN-Software (2018 05 29)

CFE: 26.04.09, 27.05.09, 29.01.13 9, 35, 42

1428195 KANGHONG (2018 03 19) 7
1428207 BLUECREST (2018 08 07, 2018 06 28) 7, 9
1428216 BY BENYAR (2018 01 24)

CFE: 26.05.01, 27.05.01, 28.03.00 14
1428220 Palmbaby (2018 06 26)

CFE: 01.03.01, 27.05.17 5, 16
1428244 CALMIREX (2018 08 27) 5
1428254 CARPEX (2017 12 29, 2017 12 29)

CFE: 27.01.05, 29.01.04 3, 5, 6, 11, 20, 21
1428340 Fels CabioBac (2018 08 07, 

2018 02 26)
1, 2, 5

1428342 CHE BONTA (2018 08 06) 30, 43



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

21

1  1427172, 1427737, 1427833, 1428167, 1428340 

2  1427833, 1428167, 1428340 

3  991649, 1427175, 1427271, 1427638, 1428254 

4  1427271, 1427456 

5  1412713, 1425948, 1427638, 1427738, 1427753, 1427755, 1427833,
 1427973, 1428035, 1428106, 1428167, 1428220, 1428244, 1428254,
 1428340 

6  1355633, 1427160, 1427271, 1427943, 1428254 

7  1427157, 1427271, 1427943, 1428005, 1428085, 1428195, 1428207 

8  1427204, 1427271 

9  1355633, 1427204, 1427271, 1427533, 1427535, 1427541, 1428050,
 1428185, 1428207 

10  1427192, 1427533 

11  1355633, 1427192, 1427271, 1427903, 1428254 

12  1427073, 1427271, 1427541 

13  1427271 

14  1427271, 1428216 

15  1427271 

16  1427204, 1427271, 1428040, 1428220 

17  1355633, 1427271 

18  1299748, 1427172, 1427204, 1427271, 1427836, 1428040, 1428163 

19  1355633, 1427271 

20  1427192, 1427204, 1427271, 1427536, 1427669, 1427943, 1427986,
 1428254 

21  1427271, 1427973, 1428040, 1428254 

22  1427271 

23  1427271 

24  1427076, 1427271, 1428040 

25  1427076, 1427271, 1427515, 1427620, 1427836, 1428040 

26  1427271 

27  1427271 

28  1427271, 1427541, 1428040 

29  1021490, 1427210, 1427650, 1427973 

30  1427973, 1428342 

32  1427134, 1427973 

33  1427749, 1427821 

34  1427271 

35  1021490, 1427076, 1427271, 1427541, 1427669, 1427735, 1427973,
 1428050, 1428065, 1428185 

36  1428050, 1428095 
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2

37  1427735, 1427773, 1427838 

38  1427541, 1428050, 1428065 

39  1427271, 1427735 

40  1427943 

41  1427271, 1427541, 1428050, 1428065 

42  1427541, 1427984, 1428050, 1428185 

43  1428342 

44  1412713, 1427533, 1427638 

45  1427172, 1427541, 1428050



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.

480117 Netflix, Inc.
2018 05 04 9, 16, 35, 38, 39, 41, 

42
482619 Apple Inc.

2018 07 30 41
483973 ZENIKA

2018 07 30 41, 43
484070 Happy Socks AB

2018 08 07 25, 35
484126 Argos Limited

2018 08 21 39
484356 URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 09 25 3

486135 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.  
(INDITEX, S.A.)
2018 09 25 20

485314 LEGO JURIS A/S
2018 09 18 41

485910 EDGAR RICE BURROUGHS, INC.
2018 09 18 41

486499 HELL ENERGY Magyarország Kft.
2018 10 02 32

485225 Vitol Holding B.V.
2018 10 09 4

486700 Jaguar Land Rover Limited
2018 10 09 12, 37

485565 Peikko Group Oy
2018 10 09 6, 35

486514 Sky International AG
2018 10 09 9, 36, 42

485558 Peikko Group Oy
2018 10 09 6, 35

486122 FA Trademarks Zarębska Spółka jawna
2018 10 09 5

482936 BRANDS DR GERARD  
INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018 10 12 30



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.

1408814 Daetwyler SwissTec AG
2018 10 08 7, 8, 9, 11

1406893 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.  
(INDITEX S.A.)
2018 10 02 35, 41

1408096 Oerlikon-Schweisstechnik AG
2018 10 09 7

1408316 Oerlikon-Schweisstechnik AG
2018 10 09 7
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