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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 19 listopada 2018 r. Nr ZT47

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) 458055 (220) 2016 06 20
(731) FORFOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) betdudes

(531) 02.01.30, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.01
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 usługi 
gier świadczone online, informacja o imprezach rozryw-
kowych, rozrywka, informacja o rozrywce, organizowanie 
zawodów sportowych, chronometraż imprez sportowych, 
informacja o rekreacji,organizowanie loterii, organizowanie 
widowisk w celach rozrywkowych, organizowanie zawodów 
sportowych, pisanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
publikowane tekstów innych niż teksty reklamowe.

(210) 458321 (220) 2016 06 27
(731) BIMEX BANACHOWSKI SPÓŁKA JAWNA,  

Zduńska Wola
(540) Bimex

(531) 14.03.09, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 elementy metalowe obudowy, materiały 
spawalnicze i lutownicze, metalowe elementy budowlane, 
metalowa materiały i elementy budowlane i konstrukcyj-
ne, metalowe śruby kotwowe, metalowe śruby mocowane 
jednostronnie, metalowe śruby mocujące, metalowe śruby 
oczkowe, nakrętki, śruby i złącza, samogwintujące śruby 
metalowe, skrzynki na narzędzia z metalu, śruby metalowe, 
śruby metalowe [elementy łączące], 7 elektrody rdzeniowe 
spawalnicze [elektryczne], elektryczne palniki spawalnicze, 
elementy napinające będące częściami maszyn, kosiarki, 
kosiarki [maszyny], kosiarki samobieżne, łańcuchy, elementy 
rozrządu silnika, maszynowe narzędzia wiertnicze z suwa-
kami, narzędzia [części maszyn], narzędzia do cięcia metalu 
[części maszyn], narzędzia do cięcia wzdłużnego [maszyny], 
narzędzia do obrabiarek, narzędzia hydrauliczne, narzędzia 
obrotowe [maszyny], narzędzia ogrodnicze [maszyny], narzę-
dzia ręczne obsługiwane mechanicznie, palniki spawalnicze, 
przenośne narzędzia pneumatyczne, roboty spawalnicze, 
śruby z nakrętką kulkową.

(210) 459206 (220) 2016 07 18
(731) FORB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piastów

(540) forb
(510), (511) 11 zawory prysznicowe, zawory kulowe, baterie 
kranowe, baterie prysznicowe, baterie do wanien, baterie 
do umywalek, jednouchwytowe baterie umywalkowe, ba-
terie sztorcowe do umywalek, zlewozmywaki, zlewozmy-
waki kuchenne, zlewozmywaki w obudowie, zlewozmywaki 
ze stali nierdzewnej, sitka do zlewozmywaków [akcesoria 
hydrauliczne], zlewozmywaki w obudowie [inne niż meble], 
zawory mieszające [kurki], zawory mieszające [krany], zawory 
[akcesoria hydrauliczne], prysznice [natryski], węże prysznico-
we, głowice prysznicowe, urządzenia prysznicowe, zestawy 
prysznicowe, mieszacze prysznicowe, instalacje prysznico-
we, oświetlenie nastrojowe LED, kinkiety [osprzęt oświetlenia 
elektrycznego], oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, 
krajobrazy], reflektory oświetleniowe, żarówki oświetleniowe 
LED, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe, 
żarówki halogenowe, żarówki i akcesoria do nich, świetlówki, 
28 zabawki dla zwierząt domowych, zabawki i gry dla zwie-
rząt domowych, zabawki dla zwierząt domowych wykonane 
ze sznurka, gry, zabawki i Przedmioty do zabawy dla zwierząt 
domowych, 35 usługi sprzedaży detalicznej przez Internet 
w zakresie sprzedaży: zabawek i gier dla zwierząt domo-
wych: smyczy dla psów, oświetlenia LED - w tym żarówek, 
świetlówek i innych urządzeń oświetlajacych, a także ele-
mentów prysznicowych: zaworów, baterii, zlewozmywaków, 
baterii oraz zaworów do użytku w gospodarstwie domo-
wym, usługi sprzedaży hurtowej przez Internet w zakresie 
sprzedaży: zabawek i gier dla zwierząt domowych: smyczy 
dla psów, oświetlenia LED - w tym żarówek, świetlówek i in-
nych urządzeń oświetlajacych, a także elementów prysznico-
wych: zaworów, baterii, zlewozmywaków, baterii oraz zawo-
rów do użytku w gospodarstwie domowym..

(210) 461033 (220) 2016 09 02
(731) FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO, Warszawa
(540) OBYWATELE DLA DEMOKRACJI

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, druki, druki, drukowane foldery 
informacyjne, transparenty z papieru, bilbordy, plakaty, foto-
grafie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe z wyjątkiem przyrządów, 36 sponsorowanie finansowe 
akcji mających służyć wszechstronnemu rozbojowi społe-
czeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, 
informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz 
rozwoju rynku i demokracji, finansowanie akcji mających słu-
żyć wszechstronnemu rozbojowi społeczeństwa polskiego, 
a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kultural-
nej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demo-
kracji, organizowanie zbiórek pieniężnych z przeznaczeniem 
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na działalność społeczną, informacyjną, kulturalną, naukową 
i oświatową na rzeczrozwoju rynku i demokracji, pomoc 
stypendialna dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolon-
tariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin, 41 nauczanie, 
kształcenie, organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, 
konferencji, wykładów, odczytów oraz innych form przeka-
zywania wiedzy.

(210) 461036 (220) 2016 09 02
(731) FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO, Warszawa
(540) OBYWATELE DLA DEMOKRACJI

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 papier, karton, druki, drukowane foldery infor-
macyjne, transparenty z papieru, bilbordy, plakaty, fotografie, 
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem przyrządów), 36 sponsorowanie finansowe 
akcji mających służyć wszechstronnemu rozwojowi społe-
czeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, 
informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz 
rozwoju rynku i demokracji, finansowanie akcji majacych słu-
żyć wszechstronnemu rozwojowi społeczeństwa polskiego, 
a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kultural-
nej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demo-
kracji, organizowanie zbiórek pieniężnych z przeznaczeniem 
na działalność społeczną, informacyjną, kulturalną, naukową 
i oświatową na rzecz rozwoju rynku i demokracji, pomoc 
stypendialna dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolon-
tariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin., 41 nauczanie, 
kształcenie, organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, 
konferencji, wykładów, odczytów oraz innych form przeka-
zywania wiedzy, 45 organizowanie wszelkich akcji mających 
służyć wszechstronnemu rozbojowi społeczeństwa polskie-
go, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kultu-
ralnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i de-
mokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy 
Środkowej i Wschodniej.

(210) 463749 (220) 2016 11 10
(731) MECHŁO PAULINA, Świnoujście
(540) SOVOM
(510), (511) 41 informacja o edukacji, wypożyczanie książek, 
publikowanie książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, 
organizowanie konkursów, organizowanie imprez edukacyj-
nych, kulturalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kul-
tury lub edukacji, publikacja elektronicznych książek, gazet 
i periodyków on -line i ich obsługi, publikacja tekstów innych 
niż teksty reklamowe organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji kongresów, sympozjów, zjazdów, konkursów eduka-
cyjnych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, or-
ganizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń w zakresie kursów efektywnej nauki, 
rozwijających pamięć, uwagę, myślenie, wiedzę., 44 konsul-
tacje psychologiczne.

(210) 464811 (220) 2016 12 06
(731) BESTMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BEST milk

(531) 01.15.15, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 bita śmietana, jogurt, kefir, koktajle mleczne, 
napoje mleczne, masło, mleko i jego produkty, ser, 30 lody 
spożywcze, napoje czekoladowe, kakaowe i kawowe z mle-
kiem, 35 usługi w zakresie: badań marketingowych, badania 
rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności 
gospodarczej i handlowej: doradztwa w organizowaniu, pro-
wadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlo-
wą, informacji handlowej, informacji o działalności gospodar-
czej, organizowania wystaw i targów w celach handlowych 
lub reklamowych, promocji sprzedaży dla osób trzecich, 
zbierania w jednym miejscu z korzyścią dla innych towarów 
takich jak: bita śmietana, jogurt, kefir, koktajle mleczne, na-
poje mleczne, masło, mleko i jego produkty, ser, lody spo-
żywcze, napoje czekoladowe, kakaowe i kawowe z mlekiem, 
umożliwiające klientom zapoznanie się z nimi w godny spo-
sób i ich nabywanie również poprzez Internet, reklamy oraz 
jej prowadzenie za pomocą sieci komputerowej, reklamy 
ogłoszeniowej.

(210) 465015 (220) 2016 12 09
(731) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Q

(531) 02.01.30, 26.01.04, 01.01.05, 27.05.01
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, imitacje skóry, skóry bydlę-
ce, torby wykonane ze skóry, skóry wyprawione, obrobione 
lub półobrobione skóry., 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
35 reklama.

(210) 465327 (220) 2016 12 17
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) milla

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 urządzenia i maszyny zamiatające, czyszczące, 
myjące i piorące, urządzenia o napędzie silnikowym do pra-
nia, czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, elektryczne urzą-
dzenia czyszczące do użytku domowego, pralki, maszyny 
i urządzenia do polerowania do użytku domowego, elek-
tryczne, maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygoto-
wywania żywności i napojów, szatkownice do warzyw jako 
maszyny, maszyny i roboty kuchenne, elektryczne, elektrycz-
ne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domo-
wego, suszarki, wirówki suszarko-wirówki do celów domo-
wych, elektryczne urządzenia kuchenne do przetwarzania 
żywności, elektryczne szatkownice do warzyw, elektryczne 
maszynki do siekania, kuchenne urządzenia elektryczne na-
rzędzia ręczne, elektryczne, do użytku podczas przygotowy-
wania potraw nie ujęte w innych klasach, kuchenne urządze-
nia elektrotechniczne, odkurzacze, prasownice elektryczne, 
elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne maszynki 
do mięsa, miksery jako urządzenia kuchenne, elektryczne 
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młynki i wyciskacze soków, nożyczki elektryczne, ubijaczki 
elektryczne do użytku domowego, krajalnice do chleba, ma-
laksery, maselnice, rozdrabniarki do odpadów, urządzenia 
i przyrządy napędzane silnikiem elektrycznym, mianowicie: 
do obróbki i przetwórstwa, zamiatające, czyszczące, myjące, 
piorące, tnące, wiercące, ścierającej, ostrzące, do obróbki po-
wierzchni, do szycia, ogrodowe, nożyce ogrodnicze, opryski-
wacze ogrodnicze jako maszyny, elektryczne urządzenia 
i przyrządy, ogrodnicze i do trawników, urządzenia i przyrzą-
dy ogrodnicze inne niż ręczne, kosiarki do użytku ogrodni-
czego, narzędzia ogrodnicze napędzane elektrycznie, piły 
ogrodnicze, matryce drukarskie, automaty sprzedające, ma-
szyny i urządzenia ogrodnicze, zasadzarki, urządzenia do sa-
dzenia, opryskiwacze jako maszyny, części, akcesoria i poje-
dyncze elementy do wymienionych towarów, 8 przyrządy 
do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, 
nożyczki do użytku domowego, ręczne szatkownice ku-
chenne, ręczne roboty kuchenne, otwieracze do puszek, nie-
elektryczne, żelazka, przybory do higieny i pielęgnacji urody, 
elektryczne maszynki do golenia i strzyżenia, narzędzia 
ogrodnicze o napędzie ręcznym, artykuły i akcesoria ogrod-
nicze nie ujęte w innych klasach, mianowicie narzędzia 
ogrodnicze tnące obsługiwane ręcznie, miedzy innymi noże, 
nożyce, sekatory, sprzęt ogrodowy, narzędzia do sadzenia, 
pielęgnacji zieleni i kształtowania krajobrazu, zasadzarki 
(ręczne urządzenia do sadzenia), opryskiwacze obsługiwane 
ręcznie, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymie-
nionych towarów, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglar-
skie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optycz-
ne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ra-
towania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przy-
rządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gro-
madzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urzą-
dzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku 
i/lub obrazów, aparatura i urządzenia do gromadzenia i prze-
chowywania energii elektrycznej, power banks (banki ener-
gii jako urządzenia, w tym przenośne baterie, akumulatory, 
przenośne ładowarki), magnetyczne nośniki danych, nagra-
ne dyski, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do prze-
twarzania danych, komputery, akcesoria komputerowe 
nie zawarte w innych klasach, urządzenia do gaszenia ognia, 
telewizory, radioodbiorniki, przewody komputerowe, kable 
elektryczne, kable do zastosowania w elektryce, przewody 
elektryczne, listwy zaciskowe elektryczne, złącza elektrycz-
ne, przewody audio-video, kable i/lub przewody do przesy-
łu/transmisji sygnału i/lub połączeń audiovideo, uchwyty 
i listwy rtv, uchwyty montażowe do zawieszenia TV na róż-
nych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpiecza-
jące przed spadkiem napięcia, akcesoria instalacyjne dla 
urządzeń: audiowizualnych, fotograficznych, technologii in-
formacyjnej, dla sprzętu do komunikacji, dla urządzeń infor-
matycznych,audio-video i telekomunikacji, do zastosowania 
w elektryce, komponenty elektryczne i elektroniczne, 
osprzęt elektryczny nie zawarty w innych klasach, tablety, 
gry wideo (software), urządzenia elektroniczne dostępu 
do globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, pe-
ryferyjne urządzenia komputerowe, urządzenia peryferyjne 
do odtwarzania danych, klawiatury, joysticki, oprogramowa-
nie komputerowe do gier wideo i dostępu oraz przeglądania 
globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, opro-
gramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji da-
nych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie na-
rzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki przenośne 
do użytku z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, ła-
dowarki dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, 
telefony komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprze-
wodowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony 

satelitarne, telefony VoIP, telefony stacjonarne, automaty te-
lefoniczne, futerały na telefony, skórzane etui na telefony, te-
lefony zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem czę-
stotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, 
telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komu-
nikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzła-
mi sieci typu Point-to-Point, urządzenia nawigacyjne, napro-
wadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficz-
ne, urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia na-
wigacyjne GPS, błyskowe żarówki, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych monetami, części, akcesoria i pojedyncze 
elementy do wyżej wymienionych towarów, 10 inhalatory, 
11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę oraz instalacje sanitarne, urządzenia do podgrzewa-
nia, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje 
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, ekspresy do kawy, 
elektryczne, filtry do kawy, elektryczne, czajniki elektryczne, 
podgrzewacze do potraw, elektryczne garnki do podawania 
potraw, frytkownice elektryczne, kuchenny sprzęt elektrycz-
ny, grzejniki elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, lodówki, 
instalacje do kąpieli, osprzęt do wyłapywania i usuwania od-
padków do umywalek i wanien, części i akcesoria do wymie-
nionych urządzeń, instalacje sanitarne, części i akcesoria 
do instalacji sanitarnych, instalacje klimatyzacyjne, żarówki, 
elektryczne lampy, urządzenia i przyrządy stanowiące wypo-
sażenie kuchenne do obróbki, gotowania, podgrzewania, 
chłodzenia żywności i napojów nie zawarte w innych kla-
sach, elektryczne urządzenia do oczyszczania powietrza 
nie zawarte w innych klasach, systemy i maszyny do nawad-
niania ogrodniczego,części, akcesoria i pojedyncze elementy 
do wymienionych towarów, 12 pojazdy i środki transportu 
pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery 
dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, rowery szosowe, 
rowery składane, rowery, rowery wyposażone w silnik, ba-
gażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, skutery jako pojaz-
dy, hulajnogi jako pojazdy z silnikiem lub bez, skutery wodne, 
pojazdy, skutery, śnieżne, hulajnogi, skutery do transportu, 
skutery sterowane elektrycznie, skutery wyposażone w sil-
nik, skutery do transportu osobowego wyposażone w silnik 
lub nie, motorowery, motocykle, motocykle do motocrossu, 
ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów, akcesoria do rowe-
rów nie ujęte w innych klasach, akcesoria do skuterów 
nie ujęte w innych klasach, części, akcesoria i pojedyncze ele-
menty do wymienionych towarów, 16 artykuły i materiały 
piśmienne zawarte w tej klasie, artykuły biurowe z wyjątkiem 
mebli, papier i karton, materiały drukowane, wydawnictwa 
reklamowe, katalogi, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almana-
chy, blankiety, broszury, druki, formularze, fotografie, kalen-
darze, książki, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, pro-
spekty, plany, publikacje, rysunki, koperty, kupony papiero-
we, kartki okolicznościowe, papierowe ozdoby, arkusze i ma-
teriały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w in-
nych klasach, torby i worki do pakowania i zawijania papiero-
we i/lub z tworzyw sztucznych, czcionki drukarskie, gazety, 
czasopisma i wydawnictwa periodyczne, torebki i artykuły 
do pakowania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
jednorazowe produkty papierowe, materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, 21 sprzęt i artykuły do sprzątania 
i czyszczenia, odkurzacze nieelektryczne, zastawa stołowa, 
przybory kuchenne i pojemniki, artykuły gospodarstwa do-
mowego, nieelektryczne przybory gospodarstwa domowe-
go, wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domo-
wego, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowe-
go, narzędzia kuchenne nieelektryczne, roboty kuchenne 
obsługiwane ręcznie, miksery domowe, nieelektryczne, 
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blendery nieelektryczne, skrobaczki do użytku domowego, 
podstawki pod żelazka do prasowania, przenośne lodówki, 
nieelektryczne, elektryczne szczoteczki do zębów i grzebie-
ni, naczynia i przybory do serwowania potraw: tace do po-
dawania potraw, naczynia do gotowania, szczotki i artykuły 
szczotkarskie ( artykuły ogrodnicze ), w tym: szczotki z możli-
wością podłączenia do węża dostarczającego wodę, szczotki 
do trawników, szczotki do użytku na korze drzew, szczotki 
z pojemnikiem na detergent, szczotki elektryczne do użytku 
ogrodniczego sprzęt ogrodowy do sprzątania, czyszczenia, 
rękawice ogrodnicze, części, akcesoria i pojedyncze elemen-
ty do wyżej wymienionych towarów, informacja o wymie-
nionych towarach, 28 urządzenia rozrywkowe i do gier 
do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, gry i za-
bawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, części, akcesoria 
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 35 usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w sklepach stacjonar-
nych, sprzedaży w sieci handlowej i za pomocą globalnej 
sieci komputerowej, w tym poprzez e-sklepy, sprzedaży au-
kcyjnej, sprzedaży za pomocą domów sprzedaży wysyłko-
wej, sprzedaży katalogowej następujących towarów: sprzęt 
RTV i AGD, telewizory, okulary 3D, piloty, zestawy kina domo-
wego, zestawy kina domowego z DVD w formacie zapisu 
optycznego, kina domowe z DVD,odtwarzacze DVD przeno-
śne, sprzęt i urządzenia do nagłośnienia, głośniki, odtwarza-
cze, dyktafony, gramofony, odtwarzacze MP3, odtwarzacze 
MP4,Video, radia, radiobudziki, radioodtwarzacze, słuchawki 
bezprzewodowe, słuchawki tradycyjne, stacje dokujące/gło-
śniki, sprzęt stereofoniczny, wieże komponentowe, zasilacze, 
ładowarki, kable, kable AV i adaptery, urządzenia elektronicz-
ne, w tym do użytku domowego, subwoofery, wzmacniacze, 
systemy AV, tunery DVB-T, anteny, projektory, ekrany projek-
cyjne, projektory tradycyjne, uchwyty do projektorów, ma-
gnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprze-
dające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych moneta-
mi, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwa-
rzania danych, komputery, akcesoria komputerowe, urządze-
nia do gaszenia ognia, telewizory, radioodbiorniki, przewody 
komputerowe, kable, kable do zastosowania w elektryce, 
przewody elektryczne, listwy zaciskowe, złącza elektryczne, 
przewody audio video, kable i przewody do przesyłu i trans-
misji sygnału i/ lub połączeń audio video, uchwyty i listwy 
rtv, uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych po-
wierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpieczające 
przed spadkiem napięcia, akcesoria instalacyjne, tablety, gry 
wideo, urządzenia elektroniczne, dostępu do globalnych sie-
ci komputerowych i komunikacyjnych, sprzęt komputerowy 
i urządzenia peryferyjne komputerowe, klawiatury, joysticki, 
oprogramowanie komputerowe do gier wideo i dostępu 
oraz przeglądania globalnych sieci komputerowych i komu-
nikacyjnych, oprogramowanie komputerowe do kompresji 
i dekompresji danych i obrazów wideo, edycji tekstu, opro-
gramowanie narzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki 
przenośne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elek-
trycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony 
internetowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, tele-
fony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony samocho-
dowe, telefony satelitarne, telefony VoIP, telefony stacjonar-
ne, automaty telefoniczne, futerały na telefony, skórzane etui 
na telefony, telefony zasilane energią, telefony z potrójnym 
pasmem częstotliwości, telefony z systemem komunikacji 
wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojazdach, 
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt 
do komunikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwo-
ma węzłami sieci typu Point-to-Point, urządzenia nawigacyj-
ne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kar-
tograficzne, urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urzą-

dzenia nawigacyjne GPS, błyskowe żarówki, części, akcesoria 
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, urządze-
nia do podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napo-
jów, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, lo-
dówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, wirówki, kuch-
nie, kuchenki, kuchnie gazowe, gazowo elektryczne, cera-
miczne, indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuchenek, kuche-
nek mikrofalowych, kuchenki do zabudowy, akcesoria i poje-
dyncze elementy do kuchni i kuchenek, piekarniki, piekarniki 
parowe, płyty, płyty gazowe, ceramiczne, indukcyjne, okapy, 
okapy szafkowe i podszafkowe, kominowe, wyspowe, filtry 
do okapów, blendery, czajniki, ekspresy ciśnieniowe, ekspre-
sy przelewowe, frytkownice, grille, kombiwary i parowary, 
krajalnice, maszynki do mięsa, miksery ręczne, miksery stoją-
ce, młynki elektryczne, opiekacze i sandwicze, piekarniki, ro-
boty wieloczynnościowe, sokowirówki, tostery, wagi ku-
chenne, wyciskarki do cytrusów, wypiekacze do chleba, 
drobny sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia i urzą-
dzenia użytkowane w gospodarstwie domowym, akcesoria 
do golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki, końcówki 
do szczoteczek elektrycznych, lokówki, masażery stóp, pro-
stownice i karbownice, strzyżarki i trymery suszarki do wło-
sów, suszarko lokówki, szczoteczki, irygatory, wagi łazienko-
we, akcesoria do domu dekoracyjne i użytkowe stanowiące 
wyposażenie wnętrz i uzupełniające wnętrza, materiały eks-
ploatacyjne do maszyn i urządzeń biurowych, środki do urzą-
dzeń AGD do czyszczenia, konserwacji, pielęgnacji, urządze-
nia wielofunkcyjne, mianowicie będące najczęściej połącze-
niem 2 lub więcej funkcji kilku urządzeń, odnoszące się 
do różnych kategorii sprzętów, mianowicie sprzętu RTV 
i AGD, urządzeń i sprzętu technologii informacyjnej i audio-
wizualnej, urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje ko-
piarki, faksu i skanera z drukarką atramentową, urządzenia 
wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki, faksu i skanera 
z drukarką laserową, alkomaty, deski do prasowania, genera-
tory pary, golarki do odzieży, grzejniki, grzejniki konwektoro-
we, maszyny do szycia, odkurzacze, odkurzacze piorące, 
ręczne, stacje pogodowe i termometry, wentylatory, żelazka, 
klimatyzatory, klimatyzatory przenośne, pochłaniacze wilgo-
ci, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towa-
rów, środki do prasowania, środki piorące, komputery, note-
booki, ultrabooki, akcesoria komputerowe, torby do notebo-
oków, czytniki kart pamięci, zasilacze do notebooków, tune-
ry TV i FM, zestawy komputerowe, tablety, ebooki, akcesoria 
do tabletów, czytniki ebooków, etui na czytniki ebooków, 
etui na tablety, monitory, monitory LED, monitory LCD, dru-
karki, drukarki i urządzenia biurowe, drukarki laserowe, nisz-
czarki, laminatory, kalkulatory biurowe, kalkulatory naukowe, 
oprogramowanie, programy komputerowe, urządzenia 
do nagrywania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub ob-
razu, nośniki, danych nagrane i czyste, tusze, tonery, papier 
i folie, klawiatury, klawiatury z myszką, myszy, podkładki pod 
mysz, głośniki, joypady, kierownice, kamery internetowe, ka-
mery IP, dyski twarde zewnętrzne, pamięci przenośne, słu-
chawki z mikrofonem, mikrofony, listwy i filtry zasilające, bez-
przewodowe karty sieciowe, płyty CD, DVD, optyczne, prze-
wody komputerowe i adaptery, części komputerowe, joystic-
ki, karty dźwiękowe, karty graficzne, napędy, obudowy pa-
mięci, płyty główne, procesory, zasilacze, routery, modemy, 
konsole, konsole przenośne, gry PC, akcesoria do konsol, 
aparaty fotograficzne, aparaty cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, 
aparaty kompaktowe, aparaty kompaktowe z wymienną 
optyką, karty pamięci, obiektywy do aparatów, lampy bły-
skowe, baterie, ładowarki do akumulatorów, pokrowce, staty-
wy, kamery, kamery cyfrowe, akcesoria do kamer, kamery 
sportowe, lornetki, ramki cyfrowe, fotoksiążki, fotoobrazy, 
sprzęt i urządzenia do nawigacji, przenośne systemy nawiga-
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cyjne, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienio-
nych towarów, ładowarki, nawigacja treningowa, ręczne 
urządzenia nawigacyjne, wideorejestratory, smartfony, akce-
soria do telefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodo-
wej komunikacji krótkiego zasięgu, pokrowce, ładowarki sa-
mochodowe, ładowarki przenośne, ładowarki sieciowe, 
smartwatche, zestawy głośnomówiące, zestawy słuchawko-
we, aparaty telefoniczne, faksy, telefony bezprzewodowe, 
telefony przewodowe, radiotelefony, CB radia, anteny CB, 
krótkofalówki, urządzenia do porozumiewania się na odle-
głość, nawigacje samochodowe, aparaty telefoniczne, prze-
wody, słuchawki telefoniczne, baterie do telefonów, karty 
sim, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, plecaki, 
torby, gry planszowe, zabawki, artykuły sportowe i do rekre-
acji, urządzenie i sprzęt do ćwiczeń, akcesoria sportowe, po-
jazdy i środki transportu, pojazdy jednośladowe, rowery, ro-
wery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery 
górskie, rowery szosowe, rowery składane, rowery, rowery 
wyposażone w silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki do ro-
werów, skutery jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy, skutery 
wodne, hulajnogi, skutery do transportu, skutery sterowane 
elektrycznie, pojazdy jako skutery śnieżne, skutery wyposa-
żone w silniki, skutery do transportu osobowego wyposażo-
ne w silnik lub nie, motorowery, motocykle, motocykle 
do motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów: 
akcesoria rowerowe, akcesoria do skuterów, części, akcesoria 
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, sporto-
we akcesoria zimowe, ekspandery, kijki, łyżworolki, rowerki, 
tarcze, stopery, zegarki do biegania, narzędzia ogrodowe, 
narzędzia do prac remontowych i budowlanych, artykuły 
ogrodnicze, wentylatory, myjki i akcesoria do myjek ciśnie-
niowych, akcesoria do ogrodu, glebogryzarki, konewki ogro-
dowe, kosiarki elektryczne, kosiarki samojezdne, kosiarki spa-
linowe, odśnieżarki i zamiatarki, pilarki, pompy i hydrofory, 
frezarki górnowrzecionowe, alarmy, sprzęt i przyrządy po-
miarowe, świetlówki kompaktowe, żarówki LED, żarówki, ta-
śmy, urządzenia i sprzęt 3D, programy i oprogramowania 3D, 
dyski optyczne, DVD, akcesoria, pojedyncze elementy i czę-
ści do wymienionych towarów, narzędzia i przyrządy ręczne, 
o napędzie ręcznym, ostrza, w tym maszynki do golenia, ma-
szynki do strzyżenia, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglar-
skie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optycz-
ne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku i/lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, urządzenia do gaszenia ognia, termometry 
nie do celów medycznych, urządzenia do oświetlania, ogrze-
wania, wytwarzania pary do gotowania, chłodzenia, susze-
nia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitar-
ne, urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne lub nieelektrycz-
ne ocieplenia łóżek, elektryczne ogrzewane poduszki, koce 
nie do celów leczniczych, czajniki elektryczne, elektryczne 
naczynia do gotowania, narzędzia maszynowe, narzędzia 
rolnicze o napędzie innym niż ręczny, elektryczne maszyny 
i urządzenia czyszczące, elektryczny sprzęt gospodarstwa 
domowego, elektryczny sprzęt biurowy, przybory oraz po-
jemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, gąbki, sprzęt 
i akcesoria do czyszczenia, mycia, szczotki, materiały szczot-
karskie, przybory i narzędzia używane w gospodarstwie do-
mowym i kuchni, skrobaki, szczotko - skrobaczki, ręczne 
i elektryczne narzędzia do siekania, mielenia, wyciskania, 

elektryczne grzebienie, elektryczne szczoteczki do zębów, 
artykuły ogrodnicze, artykuły gospodarstwa domowego, 
nieelektryczne przybory gospodarstwa domowego, wyroby 
ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, przybo-
ry kuchenne lub do gospodarstwa domowego, narzędzia 
kuchenne, roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, przyrządy 
do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, 
nożyczki do użytku domowego, ręczne szatkownice ku-
chenne, ręczne roboty kuchenne, otwieracze do puszek, nie-
elektryczne, żelazka, przybory do higieny i pielęgnacji urody, 
środki r substancje do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, chemia gospodarcza, preparaty chemicz-
ne, w tym preparaty chemiczne dopowierzchniowego my-
cia pojazdów kosmetyki samochodowe oraz motoryzacyjne, 
chemia samochodowa, płyny eksploatacyjne do samocho-
dów, płyny do spryskiwaczy, substancje zapobiegające za-
marzaniu, preparaty chemiczne zapobiegające zamarzaniu 
oraz chłodziwa do pojazdów samochodowych, odmrażacze 
do zamków, gry, zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 
sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, urządze-
nia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem 
lub monitorem, części, akcesoria i pojedyncze elementy 
do wyżej wymienionych towarów, zabawki, karty do gry, wa-
lizy, walizki, torby podróżne, parasolki, wyroby rymarskie i ka-
letnicze, odzież, odzież ochronna i sportowa, buty, nakrycia 
głowy, towary z branży odzieżowej, obuwniczej, tekstylnej, 
meblowej, elektroniczne usługi handlu, mianowicie dostar-
czanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych do celów reklamowych i handlowych, re-
klama, reklama billboardowi, reklama za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, tworzenie reklamowych i sponsorowa-
nych tekstów, reklama korespondencyjna, usługi promocyj-
ne, promocja sprzedaży towarów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, kampanie pro-
mocyjne i/lub reklamowe, kreowanie wizerunku firmy, usług, 
towarów, multimedialne prezentacje towarów i usług w celu 
sprzedaży, prezentacja komunikatów/treści promocyjnych 
i reklamowych za pomocą dowolnej formy, w tym formy ust-
nej, pisemnej, wizualnej lub multimedialnej, pokazy towa-
rów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, w tym ulotek, prospektów, druków, katalogów, 
broszur, materiałów drukowanych, newsletterów, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych, w tym do wykorzystania w Interne-
cie, promocja handlu, w tym handlu elektronicznego, dostar-
czanie informacji handlowej i gospodarczej, dostarczanie in-
formacji o sprzedaży towarów, w tym za pośrednictwem 
mediów, obsługa handlu, w tym wymienionymi towarami 
za pomocą poczty elektronicznej, organizowanie progra-
mów lojalnościowych, promocyjnych i aukcji, obsługa pro-
gramów lojalnościowych programów promocyjnych i aukcji, 
organizowanie eventów, wystaw, targów i konkursów w ce-
lach reklamowych i handlowych, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, cyfrowo rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń, publikowanie materiałów reklamowych, publiko-
wanie informacji handlowych i gospodarczych, promocja 
sprzedaży na rzecz osób trzecich, prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży oraz w celu przeprowadza-
nia sprzedaży produktów za pomocą globalnej sieci kompu-
terowej, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie audiowi-
zualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania 
w reklamie, kompilacja i systematyzacja informacji tekstowej 
oraz obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, termi-
nali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet 
i Intranet, zarządzanie w działalności handlowej, usługi infor-
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macyjne dla konsumentów, udzielanie i dostarczanie infor-
macji dotyczących sprzedaży handlowej, zarządzanie w za-
kresie zamówień w handlu, usługi w zakresie administrowa-
nia działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, administro-
wanie działalności handlowej, prace biurowe, prowadzenie 
punktów handlowych, usługi konsultacyjne, doradcze w za-
kresie wymienionych usług, informacja o wymienionych 
usługach.

(210) 465328 (220) 2016 12 17
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) Wandoo

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 urządzenia i maszyny zamiatające, czyszczące, 
myjące i piorące, urządzenia o napędzie silnikowym do pra-
nia, czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, elektryczne urzą-
dzenia czyszczące do użytku domowego, pralki, maszyny 
i urządzenia do polerowania do użytku domowego, elek-
tryczne, maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygoto-
wywania żywności i napojów, szatkownice do warzyw jako 
maszyny, maszyny i roboty kuchenne, elektryczne, elektrycz-
ne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domo-
wego, suszarki, wirówki suszarko-wirówki do celów domo-
wych, elektryczne urządzenia kuchenne do przetwarzania 
żywności, elektryczne szatkownice do warzyw, elektryczne 
maszynki do siekania, kuchenne urządzenia elektryczne na-
rzędzia ręczne, elektryczne, do użytku podczas przygotowy-
wania potraw nie ujęte w innych klasach, kuchenne urządze-
nia elektrotechniczne, odkurzacze, prasownice elektryczne, 
elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne maszynki 
do mięsa, miksery jako urządzenia kuchenne, elektryczne 
młynki i wyciskacze soków, nożyczki elektryczne, ubijaczki 
elektryczne do użytku domowego, krajalnice do chleba, ma-
laksery, maselnice, rozdrabniarki do odpadów, urządzenia 
i przyrządy napędzane silnikiem elektrycznym, mianowicie: 
do obróbki i przetwórstwa, zamiatające, czyszczące, myjące, 
piorące, tnące, wiercące, ścierającej, ostrzące, do obróbki po-
wierzchni, do szycia, ogrodowe, nożyce ogrodnicze, opryski-
wacze ogrodnicze jako maszyny, elektryczne urządzenia 
i przyrządy, ogrodnicze i do trawników, urządzenia i przyrzą-
dy ogrodnicze inne niż ręczne, kosiarki do użytku ogrodni-
czego, narzędzia ogrodnicze napędzane elektrycznie, piły 
ogrodnicze, matryce drukarskie, automaty sprzedające, ma-
szyny i urządzenia ogrodnicze, zasadzarki, urządzenia do sa-
dzenia, opryskiwacze jako maszyny, części, akcesoria i poje-
dyncze elementy do wymienionych towarów, 8 przyrządy 
do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, 
nożyczki do użytku domowego, ręczne szatkownice ku-
chenne, ręczne roboty kuchenne, otwieracze do puszek, nie-
elektryczne, żelazka, przybory do higieny i pielęgnacji urody, 
elektryczne maszynki do golenia i strzyżenia, narzędzia 
ogrodnicze o napędzie ręcznym, artykuły i akcesoria ogrod-
nicze nie ujęte w innych klasach, mianowicie narzędzia 
ogrodnicze tnące obsługiwane ręcznie, miedzy innymi noże, 
nożyce, sekatory, sprzęt ogrodowy, narzędzia do sadzenia, 
pielęgnacji zieleni i kształtowania krajobrazu, zasadzarki 
(ręczne urządzenia do sadzenia), opryskiwacze obsługiwane 
ręcznie, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymie-
nionych towarów, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglar-
skie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optycz-
ne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ra-
towania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przy-

rządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gro-
madzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urzą-
dzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku 
i/lub obrazów, aparatura i urządzenia do gromadzenia i prze-
chowywania energii elektrycznej, power banks (banki ener-
gii jako urządzenia, w tym przenośne baterie, akumulatory, 
przenośne ładowarki), magnetyczne nośniki danych, nagra-
ne dyski, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do prze-
twarzania danych, komputery, akcesoria komputerowe 
nie zawarte w innych klasach, urządzenia do gaszenia ognia, 
telewizory, radioodbiorniki, przewody komputerowe, kable 
elektryczne, kable do zastosowania w elektryce, przewody 
elektryczne, listwy zaciskowe elektryczne, złącza elektrycz-
ne, przewody audio-video, kable i/lub przewody do przesy-
łu/transmisji sygnału i/lub połączeń audiovideo, uchwyty 
i listwy rtv, uchwyty montażowe do zawieszenia TV na róż-
nych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpiecza-
jące przed spadkiem napięcia, akcesoria instalacyjne dla 
urządzeń: audiowizualnych, fotograficznych, technologii in-
formacyjnej, dla sprzętu do komunikacji, dla urządzeń infor-
matycznych,audio-video i telekomunikacji, do zastosowania 
w elektryce, komponenty elektryczne i elektroniczne, 
osprzęt elektryczny nie zawarty w innych klasach, tablety, 
gry wideo (software), urządzenia elektroniczne dostępu 
do globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, pe-
ryferyjne urządzenia komputerowe, urządzenia peryferyjne 
do odtwarzania danych, klawiatury, joysticki, oprogramowa-
nie komputerowe do gier wideo i dostępu oraz przeglądania 
globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, opro-
gramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji da-
nych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie na-
rzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki przenośne 
do użytku z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, ła-
dowarki dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, 
telefony komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprze-
wodowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony 
satelitarne, telefony VoIP, telefony stacjonarne, automaty te-
lefoniczne, futerały na telefony, skórzane etui na telefony, te-
lefony zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem czę-
stotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, 
telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komu-
nikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzła-
mi sieci typu Point-to-Point, urządzenia nawigacyjne, napro-
wadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficz-
ne, urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia na-
wigacyjne GPS, błyskowe żarówki, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych monetami, części, akcesoria i pojedyncze 
elementy do wyżej wymienionych towarów, 10 inhalatory, 
11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę oraz instalacje sanitarne, urządzenia do podgrzewa-
nia, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje 
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, ekspresy do kawy, 
elektryczne, filtry do kawy, elektryczne, czajniki elektryczne, 
podgrzewacze do potraw, elektryczne garnki do podawania 
potraw, frytkownice elektryczne, kuchenny sprzęt elektrycz-
ny, grzejniki elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, lodówki, 
instalacje do kąpieli, osprzęt do wyłapywania i usuwania od-
padków do umywalek i wanien, części i akcesoria do wymie-
nionych urządzeń, instalacje sanitarne, części i akcesoria 
do instalacji sanitarnych, instalacje klimatyzacyjne, żarówki, 
elektryczne lampy, urządzenia i przyrządy stanowiące wypo-
sażenie kuchenne do obróbki, gotowania, podgrzewania, 
chłodzenia żywności i napojów nie zawarte w innych kla-
sach, elektryczne urządzenia do oczyszczania powietrza 
nie zawarte w innych klasach, systemy i maszyny do nawad-
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niania ogrodniczego,części, akcesoria i pojedyncze elementy 
do wymienionych towarów, 12 pojazdy i środki transportu 
pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery 
dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, rowery szosowe, 
rowery składane, rowery, rowery wyposażone w silnik, ba-
gażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, skutery jako pojaz-
dy, hulajnogi jako pojazdy z silnikiem lub bez, skutery wodne, 
pojazdy, skutery, śnieżne, hulajnogi, skutery do transportu, 
skutery sterowane elektrycznie, skutery wyposażone w sil-
nik, skutery do transportu osobowego wyposażone w silnik 
lub nie, motorowery, motocykle, motocykle do motocrossu, 
ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów, akcesoria do rowe-
rów nie ujęte w innych klasach, akcesoria do skuterów 
nie ujęte w innych klasach, części, akcesoria i pojedyncze ele-
menty do wymienionych towarów, 16 artykuły i materiały 
piśmienne zawarte w tej klasie, artykuły biurowe z wyjątkiem 
mebli, papier i karton, materiały drukowane, wydawnictwa 
reklamowe, katalogi, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almana-
chy, blankiety, broszury, druki, formularze, fotografie, kalen-
darze, książki, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, pro-
spekty, plany, publikacje, rysunki, koperty, kupony papiero-
we, kartki okolicznościowe, papierowe ozdoby, arkusze i ma-
teriały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w in-
nych klasach, torby i worki do pakowania i zawijania papiero-
we i/lub z tworzyw sztucznych, czcionki drukarskie, gazety, 
czasopisma i wydawnictwa periodyczne, torebki i artykuły 
do pakowania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
jednorazowe produkty papierowe, materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, 21 sprzęt i artykuły do sprzątania 
i czyszczenia, odkurzacze nieelektryczne, zastawa stołowa, 
przybory kuchenne i pojemniki, artykuły gospodarstwa do-
mowego, nieelektryczne przybory gospodarstwa domowe-
go, wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domo-
wego, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowe-
go, narzędzia kuchenne nieelektryczne, roboty kuchenne 
obsługiwane ręcznie, miksery domowe, nieelektryczne, 
blendery nieelektryczne, skrobaczki do użytku domowego, 
podstawki pod żelazka do prasowania, przenośne lodówki, 
nieelektryczne, elektryczne szczoteczki do zębów i grzebie-
ni, naczynia i przybory do serwowania potraw: tace do po-
dawania potraw, naczynia do gotowania, szczotki i artykuły 
szczotkarskie ( artykuły ogrodnicze ), w tym: szczotki z możli-
wością podłączenia do węża dostarczającego wodę, szczotki 
do trawników, szczotki do użytku na korze drzew, szczotki 
z pojemnikiem na detergent, szczotki elektryczne do użytku 
ogrodniczego sprzęt ogrodowy do sprzątania, czyszczenia, 
rękawice ogrodnicze, części, akcesoria i pojedyncze elemen-
ty do wyżej wymienionych towarów, informacja o wymie-
nionych towarach, 28 urządzenia rozrywkowe i do gier 
do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, gry i za-
bawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, części, akcesoria 
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 35 usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w sklepach stacjonar-
nych, sprzedaży w sieci handlowej i za pomocą globalnej 
sieci komputerowej, w tym poprzez e-sklepy, sprzedaży au-
kcyjnej, sprzedaży za pomocą domów sprzedaży wysyłko-
wej, sprzedaży katalogowej następujących towarów: sprzęt 
RTV i AGD, telewizory, okulary 3D, piloty, zestawy kina domo-
wego, zestawy kina domowego z DVD w formacie zapisu 
optycznego, kina domowe z DVD,odtwarzacze DVD przeno-
śne, sprzęt i urządzenia do nagłośnienia, głośniki, odtwarza-
cze, dyktafony, gramofony, odtwarzacze MP3, odtwarzacze 
MP4,Video, radia, radiobudziki, radioodtwarzacze, słuchawki 
bezprzewodowe, słuchawki tradycyjne, stacje dokujące/gło-
śniki, sprzęt stereofoniczny, wieże komponentowe, zasilacze, 
ładowarki, kable, kable AV i adaptery, urządzenia elektronicz-
ne, w tym do użytku domowego, subwoofery, wzmacniacze, 

systemy AV, tunery DVB-T, anteny, projektory, ekrany projek-
cyjne, projektory tradycyjne, uchwyty do projektorów, ma-
gnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprze-
dające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych moneta-
mi, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwa-
rzania danych, komputery, akcesoria komputerowe, urządze-
nia do gaszenia ognia, telewizory, radioodbiorniki, przewody 
komputerowe, kable, kable do zastosowania w elektryce, 
przewody elektryczne, listwy zaciskowe, złącza elektryczne, 
przewody audio video, kable i przewody do przesyłu i trans-
misji sygnału i/ lub połączeń audio video, uchwyty i listwy 
rtv, uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych po-
wierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpieczające 
przed spadkiem napięcia, akcesoria instalacyjne, tablety, gry 
wideo, urządzenia elektroniczne, dostępu do globalnych sie-
ci komputerowych i komunikacyjnych, sprzęt komputerowy 
i urządzenia peryferyjne komputerowe, klawiatury, joysticki, 
oprogramowanie komputerowe do gier wideo i dostępu 
oraz przeglądania globalnych sieci komputerowych i komu-
nikacyjnych, oprogramowanie komputerowe do kompresji 
i dekompresji danych i obrazów wideo, edycji tekstu, opro-
gramowanie narzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki 
przenośne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elek-
trycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony 
internetowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, tele-
fony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony samocho-
dowe, telefony satelitarne, telefony VoIP, telefony stacjonar-
ne, automaty telefoniczne, futerały na telefony, skórzane etui 
na telefony, telefony zasilane energią, telefony z potrójnym 
pasmem częstotliwości, telefony z systemem komunikacji 
wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojazdach, 
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt 
do komunikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwo-
ma węzłami sieci typu Point-to-Point, urządzenia nawigacyj-
ne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kar-
tograficzne, urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urzą-
dzenia nawigacyjne GPS, błyskowe żarówki, części, akcesoria 
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, urządze-
nia do podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napo-
jów, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, lo-
dówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, wirówki, kuch-
nie, kuchenki, kuchnie gazowe, gazowo elektryczne, cera-
miczne, indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuchenek, kuche-
nek mikrofalowych, kuchenki do zabudowy, akcesoria i poje-
dyncze elementy do kuchni i kuchenek, piekarniki, piekarniki 
parowe, płyty, płyty gazowe, ceramiczne, indukcyjne, okapy, 
okapy szafkowe i podszafkowe, kominowe, wyspowe, filtry 
do okapów, blendery, czajniki, ekspresy ciśnieniowe, ekspre-
sy przelewowe, frytkownice, grille, kombiwary i parowary, 
krajalnice, maszynki do mięsa, miksery ręczne, miksery stoją-
ce, młynki elektryczne, opiekacze i sandwicze, piekarniki, ro-
boty wieloczynnościowe, sokowirówki, tostery, wagi ku-
chenne, wyciskarki do cytrusów, wypiekacze do chleba, 
drobny sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia i urzą-
dzenia użytkowane w gospodarstwie domowym, akcesoria 
do golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki, końcówki 
do szczoteczek elektrycznych, lokówki, masażery stóp, pro-
stownice i karbownice, strzyżarki i trymery suszarki do wło-
sów, suszarko lokówki, szczoteczki, irygatory, wagi łazienko-
we, akcesoria do domu dekoracyjne i użytkowe stanowiące 
wyposażenie wnętrz i uzupełniające wnętrza, materiały eks-
ploatacyjne do maszyn i urządzeń biurowych, środki do urzą-
dzeń AGD do czyszczenia, konserwacji, pielęgnacji, urządze-
nia wielofunkcyjne, mianowicie będące najczęściej połącze-
niem 2 lub więcej funkcji kilku urządzeń, odnoszące się 
do różnych kategorii sprzętów, mianowicie sprzętu RTV 
i AGD, urządzeń i sprzętu technologii informacyjnej i audio-
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wizualnej, urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje ko-
piarki, faksu i skanera z drukarką atramentową, urządzenia 
wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki, faksu i skanera 
z drukarką laserową, alkomaty, deski do prasowania, genera-
tory pary, golarki do odzieży, grzejniki, grzejniki konwektoro-
we, maszyny do szycia, odkurzacze, odkurzacze piorące, 
ręczne, stacje pogodowe i termometry, wentylatory, żelazka, 
klimatyzatory, klimatyzatory przenośne, pochłaniacze wilgo-
ci, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towa-
rów, środki do prasowania, środki piorące, komputery, note-
booki, ultrabooki, akcesoria komputerowe, torby do notebo-
oków, czytniki kart pamięci, zasilacze do notebooków, tune-
ry TV i FM, zestawy komputerowe, tablety, ebooki, akcesoria 
do tabletów, czytniki ebooków, etui na czytniki ebooków, 
etui na tablety, monitory, monitory LED, monitory LCD, dru-
karki, drukarki i urządzenia biurowe, drukarki laserowe, nisz-
czarki, laminatory, kalkulatory biurowe, kalkulatory naukowe, 
oprogramowanie, programy komputerowe, urządzenia 
do nagrywania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub ob-
razu, nośniki, danych nagrane i czyste, tusze, tonery, papier 
i folie, klawiatury, klawiatury z myszką, myszy, podkładki pod 
mysz, głośniki, joypady, kierownice, kamery internetowe, ka-
mery IP, dyski twarde zewnętrzne, pamięci przenośne, słu-
chawki z mikrofonem, mikrofony, listwy i filtry zasilające, bez-
przewodowe karty sieciowe, płyty CD, DVD, optyczne, prze-
wody komputerowe i adaptery, części komputerowe, joystic-
ki, karty dźwiękowe, karty graficzne, napędy, obudowy pa-
mięci, płyty główne, procesory, zasilacze, routery, modemy, 
konsole, konsole przenośne, gry PC, akcesoria do konsol, 
aparaty fotograficzne, aparaty cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, 
aparaty kompaktowe, aparaty kompaktowe z wymienną 
optyką, karty pamięci, obiektywy do aparatów, lampy bły-
skowe, baterie, ładowarki do akumulatorów, pokrowce, staty-
wy, kamery, kamery cyfrowe, akcesoria do kamer, kamery 
sportowe, lornetki, ramki cyfrowe, fotoksiążki, fotoobrazy, 
sprzęt i urządzenia do nawigacji, przenośne systemy nawiga-
cyjne, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienio-
nych towarów, ładowarki, nawigacja treningowa, ręczne 
urządzenia nawigacyjne, wideorejestratory, smartfony, akce-
soria do telefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodo-
wej komunikacji krótkiego zasięgu, pokrowce, ładowarki sa-
mochodowe, ładowarki przenośne, ładowarki sieciowe, 
smartwatche, zestawy głośnomówiące, zestawy słuchawko-
we, aparaty telefoniczne, faksy, telefony bezprzewodowe, 
telefony przewodowe, radiotelefony, CB radia, anteny CB, 
krótkofalówki, urządzenia do porozumiewania się na odle-
głość, nawigacje samochodowe, aparaty telefoniczne, prze-
wody, słuchawki telefoniczne, baterie do telefonów, karty 
sim, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, plecaki, 
torby, gry planszowe, zabawki, artykuły sportowe i do rekre-
acji, urządzenie i sprzęt do ćwiczeń, akcesoria sportowe, po-
jazdy i środki transportu, pojazdy jednośladowe, rowery, ro-
wery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery 
górskie, rowery szosowe, rowery składane, rowery, rowery 
wyposażone w silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki do ro-
werów, skutery jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy, skutery 
wodne, hulajnogi, skutery do transportu, skutery sterowane 
elektrycznie, pojazdy jako skutery śnieżne, skutery wyposa-
żone w silniki, skutery do transportu osobowego wyposażo-
ne w silnik lub nie, motorowery, motocykle, motocykle 
do motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów: 
akcesoria rowerowe, akcesoria do skuterów, części, akcesoria 
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, sporto-
we akcesoria zimowe, ekspandery, kijki, łyżworolki, rowerki, 
tarcze, stopery, zegarki do biegania, narzędzia ogrodowe, 
narzędzia do prac remontowych i budowlanych, artykuły 
ogrodnicze, wentylatory, myjki i akcesoria do myjek ciśnie-

niowych, akcesoria do ogrodu, glebogryzarki, konewki ogro-
dowe, kosiarki elektryczne, kosiarki samojezdne, kosiarki spa-
linowe, odśnieżarki i zamiatarki, pilarki, pompy i hydrofory, 
frezarki górnowrzecionowe, alarmy, sprzęt i przyrządy po-
miarowe, świetlówki kompaktowe, żarówki LED, żarówki, ta-
śmy, urządzenia i sprzęt 3D, programy i oprogramowania 3D, 
dyski optyczne, DVD, akcesoria, pojedyncze elementy i czę-
ści do wymienionych towarów, narzędzia i przyrządy ręczne, 
o napędzie ręcznym, ostrza, w tym maszynki do golenia, ma-
szynki do strzyżenia, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglar-
skie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optycz-
ne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku i/lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, urządzenia do gaszenia ognia, termometry 
nie do celów medycznych, urządzenia do oświetlania, ogrze-
wania, wytwarzania pary do gotowania, chłodzenia, susze-
nia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitar-
ne, urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne lub nieelektrycz-
ne ocieplenia łóżek, elektryczne ogrzewane poduszki, koce 
nie do celów leczniczych, czajniki elektryczne, elektryczne 
naczynia do gotowania, narzędzia maszynowe, narzędzia 
rolnicze o napędzie innym niż ręczny, elektryczne maszyny 
i urządzenia czyszczące, elektryczny sprzęt gospodarstwa 
domowego, elektryczny sprzęt biurowy, przybory oraz po-
jemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, gąbki, sprzęt 
i akcesoria do czyszczenia, mycia, szczotki, materiały szczot-
karskie, przybory i narzędzia używane w gospodarstwie do-
mowym i kuchni, skrobaki, szczotko - skrobaczki, ręczne 
i elektryczne narzędzia do siekania, mielenia, wyciskania, 
elektryczne grzebienie, elektryczne szczoteczki do zębów, 
artykuły ogrodnicze, artykuły gospodarstwa domowego, 
nieelektryczne przybory gospodarstwa domowego, wyroby 
ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, przybo-
ry kuchenne lub do gospodarstwa domowego, narzędzia 
kuchenne, roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, przyrządy 
do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, 
nożyczki do użytku domowego, ręczne szatkownice ku-
chenne, ręczne roboty kuchenne, otwieracze do puszek, nie-
elektryczne, żelazka, przybory do higieny i pielęgnacji urody, 
środki r substancje do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, chemia gospodarcza, preparaty chemicz-
ne, w tym preparaty chemiczne dopowierzchniowego my-
cia pojazdów kosmetyki samochodowe oraz motoryzacyjne, 
chemia samochodowa, płyny eksploatacyjne do samocho-
dów, płyny do spryskiwaczy, substancje zapobiegające za-
marzaniu, preparaty chemiczne zapobiegające zamarzaniu 
oraz chłodziwa do pojazdów samochodowych, odmrażacze 
do zamków, gry, zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 
sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, urządze-
nia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem 
lub monitorem, części, akcesoria i pojedyncze elementy 
do wyżej wymienionych towarów, zabawki, karty do gry, wa-
lizy, walizki, torby podróżne, parasolki, wyroby rymarskie i ka-
letnicze, odzież, odzież ochronna i sportowa, buty, nakrycia 
głowy, towary z branży odzieżowej, obuwniczej, tekstylnej, 
meblowej, elektroniczne usługi handlu, mianowicie dostar-
czanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych do celów reklamowych i handlowych, re-
klama, reklama billboardowi, reklama za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, tworzenie reklamowych i sponsorowa-
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nych tekstów, reklama korespondencyjna, usługi promocyj-
ne, promocja sprzedaży towarów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, kampanie pro-
mocyjne i/lub reklamowe, kreowanie wizerunku firmy, usług, 
towarów, multimedialne prezentacje towarów i usług w celu 
sprzedaży, prezentacja komunikatów/treści promocyjnych 
i reklamowych za pomocą dowolnej formy, w tym formy ust-
nej, pisemnej, wizualnej lub multimedialnej, pokazy towa-
rów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, w tym ulotek, prospektów, druków, katalogów, 
broszur, materiałów drukowanych, newsletterów, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych, w tym do wykorzystania w Interne-
cie, promocja handlu, w tym handlu elektronicznego, dostar-
czanie informacji handlowej i gospodarczej, dostarczanie in-
formacji o sprzedaży towarów, w tym za pośrednictwem 
mediów, obsługa handlu, w tym wymienionymi towarami 
za pomocą poczty elektronicznej, organizowanie progra-
mów lojalnościowych, promocyjnych i aukcji, obsługa pro-
gramów lojalnościowych programów promocyjnych i aukcji, 
organizowanie eventów, wystaw, targów i konkursów w ce-
lach reklamowych i handlowych, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, cyfrowo rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń, publikowanie materiałów reklamowych, publiko-
wanie informacji handlowych i gospodarczych, promocja 
sprzedaży na rzecz osób trzecich, prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży oraz w celu przeprowadza-
nia sprzedaży produktów za pomocą globalnej sieci kompu-
terowej, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie audiowi-
zualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania 
w reklamie, kompilacja i systematyzacja informacji tekstowej 
oraz obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, termi-
nali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet 
i Intranet, zarządzanie w działalności handlowej, usługi infor-
macyjne dla konsumentów, udzielanie i dostarczanie infor-
macji dotyczących sprzedaży handlowej, zarządzanie w za-
kresie zamówień w handlu, usługi w zakresie administrowa-
nia działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, administro-
wanie działalności handlowej, prace biurowe, prowadzenie 
punktów handlowych, usługi konsultacyjne, doradcze w za-
kresie wymienionych usług, informacja o wymienionych 
usługach.

(210) 465438 (220) 2016 12 20
(731) AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Cuffix
(510), (511) 5 wyroby medyczne jednorazowego użytku 
do stosowania na oddziałach intensywnej terapii i aneste-
zjologii u pacjentów nieprzytomnych i unieruchomionych, 
w szczególności urządzenia do utrzymania higieny jamy 
ustnej oraz urządzenia do pomiaru oraz wyrównywania ci-
śnienia w balonie rurki intubacyjnej, tracheostomijnej, rur-
ki ustno-gardłowej, preparaty do diagnostyki medycznej, 
9 mechaniczne urządzenia do ratowania życia, 10 urządze-
nia medyczne do stosowania na oddziałach intensywnej 
terapii i anestezjologii, wyroby medyczne jednorazowego 
użytku do stosowania na oddziałach intensywnej terapii 
i anestezjologii mianowicie: cewniki, rurki do odprowadzania 
płynów ustrojowych.

(210) 465439 (220) 2016 12 20
(731) AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) SweepAir
(510), (511) 5 wyroby medyczne jednorazowego użytku 
do stosowania na oddziałach intensywnej terapii i aneste-
zjologii u pacjentów nieprzytomnych i unieruchomionych, 
w szczególności urządzenia do utrzymania higieny jamy 
ustnej oraz urządzenia do pomiaru oraz wyrównywania ci-
śnienia w balonie rurki intubacyjnej, tracheostomijnej, rur-
ki ustno-gardłowej, preparaty do diagnostyki medycznej, 
9 mechaniczne urządzenia do ratowania życia, 10 urządze-
nia medyczne do stosowania na oddziałach intensywnej 
terapii i anestezjologii, wyroby medyczne jednorazowego 
użytku do stosowania na oddziałach intensywnej terapii 
i anestezjologii mianowicie: cewniki, rurki do odprowadzania 
płynów ustrojowych.

(210) 465441 (220) 2016 12 20
(731) AGA B. ORZECHOWSKA, P. ORZECHOWSKI SPÓŁKA 

JAWNA, Gdynia
(540) moja walizka.pl

(531) 10.03.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 wyroby ze skóry, z imitacji skóry lub wyko-
nane z poliuretanu, poliamydu, winylu, poliestru, poliestru-
-winylu, kauczuku butadienowo-styrenowego, włókna 
polipropylenowego, policarbonu, kopolimeru akrylonitrylo-
-butadieno-styrenu (ABS), ABS-policarbonu, nylonu, nylonu-
-poliestru: aktówki, dyplomatki, portfele na karty wizytowe, 
kuferki na kosmetyki, kufry i torby podróżne, paski, portfe-
le, portmonetki, teczki, torby podróżne na ubrania, torebki 
damskie, walizki i walizy, etui na klucze, etui na dokumenty, 
25 odzież ze skóry, z imitacji skóry lub wykonane z poliestru, 
nylonu, nylonu-poliestru, rękawiczki, 35 usługi importowo-
-eksportowe, pośrednictwo handlowe, marketing, usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów takich 
jak: wyroby ze skóry, z imitacji skóry lub wykonane z poliure-
tanu, poliamydu, winylu, poliestru, poliestru-winylu, kauczu-
ku butadienowo-styrenowego, włókna polipropylenowego, 
policarbonu, kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenu 
(ABS), ABS-policarbonu, nylonu, nylonu-poliestru, jak rów-
nież dodatki do użytku osobistego przydatne w podróży 
i o charakterze upominkowym, reklama z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multi-
medialnych oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie, 
dystrybucja, uaktualnianie oraz wynajmowanie materiałów 
reklamowych, organizowanie, prowadzenie i obsługa kam-
panii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, 
prezentacji, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych i/lub reklamowych, usługi w zakresie informacji 
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, badania 
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, analizy 
i zarządzanie kosztami, doradztwo oraz pomoc w zakresie 
podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania 
działalnością gospodarczą, usługi menedżerskie.

(210) 467661 (220) 2017 02 16
(731) DRINKTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karlino
(540) Honney Natural Energy Drink
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, aperitify bezalko-
holowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe 
napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje niskokalo-
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ryczne, napoje aromatyzowane owocami, napoje dla spor-
towców, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące 
nie do celów medycznych, napoje energetyzujące zawierają-
ce kofeinę, esencje do produkcji napojów, napoje gazowane 
o smaku owocowym, napoje izotoniczne, napoje izotonicz-
ne nie do celów medycznych, napoje orzeźwiające, napoje 
wzbogacone dodatkiem minerałów, napoje wzbogacone 
dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje wzbogaco-
ne minerałami nie do celów medycznych, napoje z dodat-
kiem witamin, napoje z dodatkiem witamin nie do celów 
medycznych, napoje z guaraną, napoje z sokiem ananaso-
wym, napoje z sokiem grejpfrutowym, napoje z soków owo-
cowych jako napoje bezalkoholowe.

(210) 467858 (220) 2017 02 20
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, 

Włoszczowa
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Lekki 

SEREK WIEJSKI COTTAGE CHEESE

(531) 05.05.20, 06.07.08, 08.03.08, 11.01.01, 19.03.01, 25.01.15, 
26.01.02, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery białe, sery śmie-
tankowe, sery twarogowe, sery z przyprawami, serki ziarniste, 
twarogi, sery o niskiej zawartości tłuszczu.

(210) 467861 (220) 2017 02 20
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, 

Włoszczowa
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936  

SEREK WIEJSKI COTTAGE CHEESE

(531) 05.05.20, 06.07.08, 08.03.08, 11.01.01, 19.03.01, 25.01.15, 
26.01.02, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery białe, sery śmie-
tankowe, sery twarogowe, sery z przyprawami, serki ziarniste, 
twarogi.

(210) 470098 (220) 2017 04 06
(731) TOMSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) TOMSYSTEM

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 gazy ochronne do spawania, gazy techniczne 
spawalnicze, gazy zestalone do celów przemysłowych, pre-
paraty do oczyszczania gazu, topniki do spawania, 7 urzą-
dzenia i sprzęt do spawania elektrycznego, półautomaty spa-
walnicze i automaty spawalnicze, spawarki łukowe, gazowe, 
uchwyty i osprzęt spawalniczy, naprawa i serwis urządzeń 
spawalniczych, elektrody i druty spawalnicze, 41 prezenta-
cja technik i procesów spawalniczych, kursy spawalnicze, 
42 optymalizacja i unowocześnianie metod, technik i proce-
sów spawalniczych.

(210) 476981 (220) 2017 09 27
(731) NEWCOMMERCE SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) bancovo
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, po-
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do żeglugi 
morskiej, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, 
przełączające, transformujące, akumulatory samochodowe, 
rozruszniki akumulatorowe, ładowarki do akumulatorów, 
urządzenia do ładowania akumulatorów, kable rozruchowe 
do akumulatorów, kontrolno-sterujące, urządzenia do na-
grywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, 
magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, 
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny 
liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia 
do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty 
debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magne-
tycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów 
scalonych (smart cards - karty „inteligentne”), karty z pamię-
cią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy kompu-
terowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kar-
tom „inteligentnym” współdziałanie z terminalami i czytni-
kami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności 
kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart 
płatniczych, programy komputerowe ładowane: programy 
komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach 
i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplika-
cyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy 
komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania 
do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania 
i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez 
osoby oraz instytucje bankowe i finansowe., 16 papier, tek-
tura, arkusze papieru, taśmy papierowe, bloki papierowe, 
pudła, pojemniki i obrusy papierowe, teczki, worki, szyldy 
papierowe, maty papierowe, kokardy papierowe, plakaty 
z papieru, klamry do papieru, rolki papieru toaletowego, pa-
pier na czasopisma, papier do etykietowania, papier do za-
wijania, papier filtracyjny, papierowe materiały biurowe, ar-
tykuły piśmienne, papierowe wyroby artystyczne, papier 
do drukarek, druki, materiały introligatorskie, materiały foto-
graficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów pi-
śmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczo-
ne dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania 
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 
czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materia-
ły drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, 
katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, folde-
ry, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały 
biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjąt-
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kiem aparatów)., 35 reklama, zarządzanie w działalności han-
dlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biu-
rowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, pomoc i usługi w za-
kresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 
przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi 
i handlowymi, usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe, 
pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi 
w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i go-
spodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi 
agencji importowo- eksportowych i agencji handlowych, 
promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, bada-
nia i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, eksper-
tyzy opłacalności, usługi związane z przenoszeniem przed-
siębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostęp-
niania informacji o działalności gospodarczej, czynności 
biurowe, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji 
i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie 
badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania pro-
gnoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, 
usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania 
wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informa-
cji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w syste-
mach komputerowych, pozyskiwanie danych do kompute-
rowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kom-
pilacji danych w komputerowych bazach danych, kompute-
rowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w ba-
zach i plikach komputerowych, usługi w zakresie reklamy 
i promocji, usługi dotyczące „public relations”, usługi w za-
kresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwięko-
wych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośred-
nictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni rekla-
mowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi 
programów lojalnościowych i programów promocyjnych 
(usługi biurowe), archiwizacja dokumentów metodami elek-
tronicznymi i tradycyjnymi, prezentowanie ofert produktów 
finansowych i bankowych, prezentowanie ofert produktów 
finansowych i bankowych na stronach internetowych, pre-
zentowanie ofert produktów finansowych i bankowych 
za pośrednictwem platformy informatycznej, prowadzenie 
platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie i wy-
bór ofert usług finansowych i bankowych, usługi porówny-
wania ofert finansowych i bankowych, prowadzenie platfor-
my internetowej umożliwiającej prezentacje, porównywanie 
i wybór ofert usług finansowych lub bankowych przez klien-
tów detalicznych, udostępnianie informacji handlowych, in-
formacja o ww. usługach., 36 ubezpieczenia, działalność fi-
nansowa, działalność monetarna, majątek nieruchomy, usłu-
gi finansowe, usługi bankowe, świadczenie usług makler-
skich, prowadzenie kont depozytowych papierów warto-
ściowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowy-
mi, specjalistyczne doradztwo i konsulting finansowy, inwe-
stowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościo-
wych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji 
kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania 
giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi (zarzą-
dzanie portfelem na zlecenie klienta), usługi doradztwa 
w zakresie obrotu papierami wartościowymi - raporty, anali-
zy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednic-
twa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, 
usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi 

wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi pełnie-
nia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, 
usługi przygotowywania memorandów informacyjnych, 
usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek 
na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związa-
nych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi 
gwarantowania emisji papierów wartościowych (underwri-
ting), pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, 
prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywa-
nie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, pro-
wadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia 
papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pa-
kietów akcji, usługi domów maklerskich, wykonywanie eks-
pertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradz-
two finansowe, świadczenie usług konsultacyjno- dorad-
czych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, 
usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie 
funduszami powierniczymi, lokowanie powierzonych pie-
niędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestni-
ków funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczest-
nictwa funduszy powierniczych, zarządzanie towarzystwa-
mi, funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, 
usługi prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych, 
usługi dystrybucji jednostek Towarzystwa Funduszy Inwe-
stycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup pa-
pierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami 
pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzy-
kiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych 
i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi bro-
kerskie, clearingowe, leasingowe i factoringu usługi w zakre-
sie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków po-
dróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowa-
nie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, 
udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowa-
dzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslo-
wych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elek-
tronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach 
krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie porę-
czeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu warto-
ściami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmio-
tów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostęp-
nianie skrytek sejfowych, organizowanie i uczestniczenie 
w konsorcjach bankowych, dokonywanie obrotu wierzytel-
nościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określo-
nych czynności bankowych, wykonywanie czynności po-
wierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykony-
wanie terminowych operacji finansowych, wykonywanie 
czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośred-
nictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych 
i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi operacji fi-
nansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, usługi 
agencji pośrednictwa w obrotu nieruchomościami, usługi 
w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, organizowa-
nie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finanso-
we, informacja o powyższych usługach, usługi doradcze do-
tyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, udostępnianie 
informacji finansowych, udostępnianie informacji finanso-
wych za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie 
informacji o ofertach banków i podmiotów świadczących 
usługi finansowe, informacja o powyższych usługach., 38 te-
lekomunikacja, usługi agencji informacyjnych i prasowych, 
usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji teksto-
wej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapi-
su elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesy-
łania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci 
światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, 
telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączno-
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ści i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej 
poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światło-
wodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią kom-
puterową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie 
aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechnia-
nia ogłoszeń elektronicznych za pomocą telekomunikacji, 
usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej 
i skrzynek mailowych, transmisje internetowe, portale inter-
netowe, prowadzenie forum on-line, usługi portali komuni-
kacyjnych i informacyjnych, umożliwianie dostępu do porta-
lu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, 
podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami 
dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy interne-
towej używanej do inwestowania na rynku walut, przydziela-
nie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udo-
stępnianie środków łączności umożliwiających obsługę 
klienta przez Internet, informacja o powyższych usługach, 
obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie 
modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych 
i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefo-
nicznej, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogło-
szeniowej z branży bankowej i finansowej, informacja o po-
wyższych usługach., 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, publi-
kowanie tekstów, artykułów, książek, periodyków, czasopism, 
gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne 
on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, na-
grań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja 
filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radio-
wych i telewizyjnych, usługi w zakresie nauczania, kształce-
nia i rozrywki, działalność sportowa i kulturalna, organizowa-
nie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych 
i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organi-
zacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, imprez integra-
cyjnych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wy-
staw, organizowanie wystaw w celach sportowych, eduka-
cyjno- szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. 
usługach., 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne, 
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badaw-
cze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowa-
nia komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, 
systemów komputerowych i programów komputerowych, 
konsulting w zakresie komputerów i programów kompute-
rowych, programowanie komputerów na zlecenie, projekto-
wanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mia-
nowicie programów zapisanych we właściwym języku dla 
danego komputera do użycia w komputerach i systemach, 
dostosowywanie programów do potrzeb użytkownika, pro-
jektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokal-
nych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informa-
tyzacji rachunkowości, wynajem programów komputero-
wych i oprogramowania komputerowego..

(210) 478804 (220) 2017 11 09
(731) TYSZKA DOMINIKA FIRMA HANDLOWA GOOD SIGHT, 

Elbląg
(540) Design Good Sight

(531) 16.03.13, 27.05.01
(510), (511) 3 płyny do czyszczenia okularów, chusteczki 
do okularów nasączone płynami kosmetycznymi, 9 okulary, 
okulary ochronne, okulary przeciwsłoneczne, okulary korek-
cyjne, okulary polaryzacyjne, okulary optyczne, okulary dla 
dzieci, etui na okulary, oprawki do okularów, okulary do czy-
tania, woreczki na okulary, etui na okulary i okulary przeciw-
słoneczne, futerały na okulary, etui na okulary słoneczne, 
etui na okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary dziecięce, 
futerały na okulary słoneczne, części opraw okularowych, 
pudełka do soczewek kontaktowych, 35 usługi sprzedaży 
na rzecz gabinetów optycznych następujących towarów: 
etui, sznureczki, nanośniki, śrubki, części opraw okularowych, 
ściereczki do okularów, okulary, torebki okularowe, płyny 
do okularów, zestawy czyszczące, 44 usługi optyczne.

(210) 480813 (220) 2018 01 04
(731) PGE CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) lumi

(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetycz-
ne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy do użyźnia-
nia gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania 
i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowania 
żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone 
dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, preparaty zabezpiecza-
jące przed psuciem się drewna, preparaty ochronne do me-
tali, preparaty zapobiegające matowieniu metali, preparaty 
zabezpieczające przed rdzą, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, 
smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, 
paliwa (w tym benzyna) i materiały oświetleniowe, świece 
i knoty do oświetlenia, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, bu-
dowlane materiały metalowe, przenośne budynki metalowe, 
materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, prze-
wody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne 
wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury 
i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), 7 maszyny 
do budowy dróg, maszyny do filtrowania, maszyny do foto-
składu, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, ma-
szyny do przetwórstwa metali, maszyny elektromechaniczne 
dla przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia do czysz-
czenia (elektryczne), alternatory - generatory prądu prze-
miennego, awaryjne generatory prądotwórcze, generatory 
elektryczności, obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych 
w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu 
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), narzędzia 
rolnicze o napędzie innym niż ręczny, inkubatory do jaj, auto-
maty sprzedające, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglar-
skie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, 
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania 
danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
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do gaszenia ognia, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, 
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentyla-
cji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 12 pojazdy, 
urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu 
lub wodzie, 13 broń palna, amunicja i pociski, materiały wy-
buchowe, sztuczne ognie, 16 papier i karton, druki, materiały 
introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów 
biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle 
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem 
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 17 kauczuk, 
gutaperka, guma, azbest, mika i substytuty tych wszystkich 
materiałów, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane 
w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, 
materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, 19 mate-
riały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe 
stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki 
przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 20 meble, 
lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone 
kości, rogi, kość słoniowa, fiszbin lub macica perłowa, musz-
le, sepiolit, bursztyn, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, 
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce 
i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta, karma 
dla zwierząt, słód, 35 reklama, zarządzanie w działalności go-
spodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, 
usługi związane z majątkiem nieruchomym, 37 usługi bu-
dowlane, montaż i naprawa instalacji grzewczych, naprawa 
linii wysokiego napięcia, naprawa opon, naprawa pomp, na-
prawa zamków, naprawy tapicerskie, konserwacja i naprawy 
pojazdów silnikowych, instalacja, konserwacja i naprawa ma-
szyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa 
telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowe-
go, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urzą-
dzeń biurowych, 38 telekomunikacja, 39 transport, pakowanie 
i składowanie towarów, organizowanie podróży, 40 obróbka 
materiałów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w za-
kresie sportu i kultury, 42 badania oraz usługi-naukowe i tech-
niczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi 
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogra-
mowania komputerowego, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 44 usługi medyczne, 
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla lu-
dzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem.

(210) 482953 (220) 2018 03 01
(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 

Nissan Motor Co.,Ltd.), Yokohama-shi, JP
(540) e-POWER

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 maszyny i urządzenia do dystrybucji energii 
do pojazdów lądowych, przemienniki i inwertory do pojaz-
dów lądowych, baterie i akumulatory do pojazdów lądowych, 
12 samochody, wspomagane elektrycznie pojazdy lądowe, 
furgonetki, samochody ciężarowe, samochody dostawcze, 
samochody typu SUV, autobusy, pojazdy rekreacyjne, samo-
chody sportowe, samochody wyścigowe, silniki do pojazdów 
lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, elek-
tryczne jednostki napędowe do pojazdów lądowych, karose-
rie dla pojazdów lądowych, podwozia samochodowe, prze-
kładnie do pojazdów lądowych, kierownice do samochodów, 

samochody i ich części i wyposażenie, pojazdy elektryczne 
oraz ich części i wyposażenie, pojazdy z ogniwami paliwowy-
mi oraz ich części i wyposażenie, silniki prądu przemiennego 
i silniki prądu stałego do pojazdów lądowych z wyłączeniem 
ich części, elementy mechaniczne do pojazdów lądowych, 
wały, osie lub trzpienie do pojazdów lądowych, łożyska do po-
jazdów lądowych, łączniki i sprzęgła wałowe do pojazdów 
lądowych, łożyska osi do pojazdów lądowych, przekładnie 
i przekładnie zębate do pojazdów lądowych, amortyzatory 
do pojazdów lądowych, sprężyny do pojazdów lądowych, ha-
mulce do pojazdów lądowych, silniki napędowe do pojazdów 
lądowych, mechanizmy napędowe dla samochodów osobo-
wych, ciężarowych, dostawczych, samochodów typu SUV, au-
tobusów, pojazdów rekreacyjnych, samochodów sportowych 
i samochodów wyścigowych, samochody elektryczne, piasty 
do kół pojazdów, koła pojazdów.

(210) 484918 (220) 2018 04 16
(731) NOWAK INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno
(540) NOWAK INNOVATIONS
(510), (511) 7 siłowniki hydrauliczne, automaty do otwiera-
nia drzwi, elektryczne, 9 zintegrowane elektroniczne syste-
my bezpieczeństwa do samochodów do unikania zagrożeń 
i kolizji, czujniki odległości, czujniki przeciwpożarowe, czujniki 
dymu, czujniki ciśnienia, czujniki przyspieszania, czujniki zde-
rzenia, czujniki do silników, czujniki poziomu płynów, czujniki 
kontroli obrotów, czujniki wykrywające obiekty, wyłączniki 
samoczynne awaryjne, awaryjne światła ostrzegawcze, awa-
ryjne automatyczne przerywacze napięcia, ewakuacyjne 
urządzenia ratownicze, 12 hamulce kół, hamulce tarczowe, 
hamulce do pojazdów, hydrauliczne hamulce obręczowe, 
hamulce do samochodów osobowych, hamulce do pojaz-
dów lądowych, sygnalizatory awaryjne do pojazdów, systemy 
do kontroli trakcji do użytku w pojazdach, bezpieczeństwo 
(pasy do siedzeń w pojazdach), drzwi do pojazdów, instalacje 
hydrauliczne do pojazdów, karoserie samochodowe, amorty-
zatory samochodowe, zawieszenie (resory) w pojazdach, urzą-
dzenia zapobiegające stłuczce lub wypadkowi, urządzenia 
do awaryjnego automatycznego przecinania pasów bezpie-
czeństwa, urządzenia do szybkiego uwalniania się z zapiętych 
pasów bezpieczeństwa, siłowniki do otwierania uszkodzo-
nych elementów mechanicznych, w tym drzwi pojazdów, 
siłowniki teleskopowe do pojazdów, siłowniki do pojazdów, 
siłowniki tłokowe do pojazdów, siłowniki pneumatyczne 
do pojazdów, siłowniki hydrauliczne do pojazdów, siłowniki 
elektryczne do pojazdów, alarmowe systemy bezpieczeństwa 
do pojazdów, urządzenia do awaryjnego otwierania elemen-
tów ruchomych a w szczególności drzwi, klap, włazów, okien, 
szyb pancernych, urządzenia do awaryjnego wypychania ele-
mentów ruchomych a w szczególności drzwi, klap, włazów, 
okien, szyb pancernych, urządzenia do awaryjnego przesuwa-
nia elementów ruchomych w pojazdach a szczególnie drzwi, 
włazów, klap, wyjść, okien, szyb pancernych, 42 projektowanie 
systemów automatycznego awaryjnego otwierania drzwi po-
jazdów i automatycznego awaryjnego przecinania zapiętych 
pasów bezpieczeństwa, projektowanie systemów pre - safe, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, testowanie materiałów, opracowywanie pro-
jektów technicznych, kontrola jakości, wzornictwo przemy-
słowe, inżynieria techniczna, badania w dziedzinie mechaniki, 
badania techniczne, doradztwo i konsulting w zakresie sys-
temów bezpieczeństwa, doradztwo techniczne w zakresie: 
systemów bezpieczeństwa, systemów elektronicznych ukła-
dów sterujących, układów sterujących automatycznym, pół-
automatycznym, ręcznym sterowaniem, układów sterujących 
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uruchamianiem siłowników, układów sterujących urządze-
niami otwierającymi, układów sterujących przeznaczonych 
do awaryjnego otwierania elementów ruchomych a szczegól-
nie drzwi, włazów, klap, wyjść awaryjnych, okien, szyb pancer-
nych, układów sterujących przeznaczonych do awaryjnego 
wypychania elementów ruchomych a szczególnie drzwi, wła-
zów, klap, wyjść awaryjnych, okien, szyb pancernych, układów 
sterujących przeznaczonych do przesuwania elementów ru-
chomych a szczególnie drzwi, włazów, klap, wyjść awaryjnych, 
okien, szyb pancernych, układów sterujących przeznaczonych 
do otwierania elementów ruchomych a szczególnie, drzwi, 
włazów, klap, wyjść awaryjnych, okien, szyb pancernych za-
blokowanych przez ciśnienie wody.

(210) 484919 (220) 2018 04 16
(731) NOWAK INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno
(540) NI NOWAK INNOVATIONS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 7 siłowniki hydrauliczne, automaty do otwiera-
nia drzwi, elektryczne, 9 zintegrowane elektroniczne syste-
my bezpieczeństwa do samochodów do unikania zagrożeń 
i kolizji, czujniki odległości, czujniki przeciwpożarowe, czujniki 
dymu, czujniki ciśnienia, czujniki przyspieszania, czujniki zde-
rzenia, czujniki do silników, czujniki poziomu płynów, czujniki 
kontroli obrotów, czujniki wykrywające obiekty, wyłączniki 
samoczynne awaryjne, awaryjne światła ostrzegawcze, awa-
ryjne automatyczne przerywacze napięcia, ewakuacyjne 
urządzenia ratownicze, 12 hamulce kół, hamulce tarczowe, 
hamulce do pojazdów, hydrauliczne hamulce obręczowe, 
hamulce do samochodów osobowych, hamulce do pojaz-
dów lądowych, sygnalizatory awaryjne do pojazdów, systemy 
do kontroli trakcji do użytku w pojazdach, bezpieczeństwo 
(pasy do siedzeń w pojazdach), drzwi do pojazdów, instalacje 
hydrauliczne do pojazdów, karoserie samochodowe, amorty-
zatory samochodowe, zawieszenie (resory) w pojazdach, urzą-
dzenia zapobiegające stłuczce lub wypadkowi, urządzenia 
do awaryjnego automatycznego przecinania pasów bezpie-
czeństwa, urządzenia do szybkiego uwalniania się z zapiętych 
pasów bezpieczeństwa, siłowniki do otwierania uszkodzo-
nych elementów mechanicznych, w tym drzwi pojazdów, 
siłowniki teleskopowe do pojazdów, siłowniki do pojazdów, 
siłowniki tłokowe do pojazdów, siłowniki pneumatyczne 
do pojazdów, siłowniki hydrauliczne do pojazdów, siłowniki 
elektryczne do pojazdów, alarmowe systemy bezpieczeństwa 
do pojazdów, urządzenia do awaryjnego otwierania elemen-
tów ruchomych a w szczególności drzwi, klap, włazów, okien, 
szyb pancernych, urządzenia do awaryjnego wypychania ele-
mentów ruchomych a w szczególności drzwi, klap, włazów, 
okien, szyb pancernych, urządzenia do awaryjnego przesuwa-
nia elementów ruchomych w pojazdach a szczególnie drzwi, 
włazów, klap, wyjść, okien, szyb pancernych, 42 projektowanie 
systemów automatycznego awaryjnego otwierania drzwi po-
jazdów i automatycznego awaryjnego przecinania zapiętych 
pasów bezpieczeństwa, projektowanie systemów pre - safe, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, testowanie materiałów, opracowywanie pro-
jektów technicznych, kontrola jakości, wzornictwo przemy-
słowe, inżynieria techniczna, badania w dziedzinie mechaniki, 
badania techniczne, doradztwo i konsulting w zakresie sys-

temów bezpieczeństwa, doradztwo techniczne w zakresie: 
systemów bezpieczeństwa, systemów elektronicznych ukła-
dów sterujących, układów sterujących automatycznym, pół-
automatycznym, ręcznym sterowaniem, układów sterujących 
uruchamianiem siłowników, układów sterujących urządze-
niami otwierającymi, układów sterujących przeznaczonych 
do awaryjnego otwierania elementów ruchomych a szczegól-
nie drzwi, włazów, klap, wyjść awaryjnych, okien, szyb pancer-
nych, układów sterujących przeznaczonych do awaryjnego 
wypychania elementów ruchomych a szczególnie drzwi, wła-
zów, klap, wyjść awaryjnych, okien, szyb pancernych, układów 
sterujących przeznaczonych do przesuwania elementów ru-
chomych a szczególnie drzwi, włazów, klap, wyjść awaryjnych, 
okien, szyb pancernych, układów sterujących przeznaczonych 
do otwierania elementów ruchomych a szczególnie, drzwi, 
włazów, klap, wyjść awaryjnych, okien, szyb pancernych za-
blokowanych przez ciśnienie wody..

(210) 485441 (220) 2018 04 27
(731) SOWA SZYMON, Rybnik;
SKIBA KRYSTIAN, Rybnik
(540) optec

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 światłowód, moduły optyczne do przełącz-
ników sieciowych, multiplekser oraz demultiplekser świa-
tłowodowy, kable światłowodowe: patchicordy jako świa-
tłowodowe kable krosowe, pigtaile światłowodowe, złącza 
do światłowodów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 486420 (220) 2018 05 27
(731) STUFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balice
(540) STUFE

(531) 27.05.21, 27.05.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 konstrukcje budowlane metalowe, metalowe 
elementy do wypełniania konstrukcji budowlanych, wyroby 
metalowe dla budownictwa, metalowe: meble, okna, drzwi, 
bramy, ogrodzenia, barierki, poręcze, metalowe elemen-
ty służące do wykańczania wnętrz, metalowe przedmioty 
użytku domowego, uchwyty metalowe, 19 konstrukcje 
budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy do wy-
pełniania konstrukcji budowlanych, niemetalowe: wyroby 
dla budownictwa, meble, okna, drzwi, bramy, ogrodzenia, 
barierki, poręcze, elementy służące do wykańczania wnętrz, 
przedmioty użytku domowego, parkiet, drewniane ele-
menty służące do wykańczania wnętrz, drewniane wyroby 
dla budownictwa, 35 sprzedaż materiałów budowlanych, 
konstrukcji budowlanych, elementów do wypełniania kon-
strukcji budowlanych, wyrobów dla budownictwa, mebli, 
okien, drzwi, bram, ogrodzeń, barierek, poręczy, materiałów 
służących do wykańczania i wyposażania wnętrz, parkietów, 
przedmiotów użytku domowego, publikowanie tekstów re-
klamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi 
związane z prowadzeniem przedstawicielstw podmiotów 
zagranicznych:.



18 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT47/2018

(210) 486881 (220) 2018 06 08
(731) MILANOWSKI PRZEMYSŁAW ATRIUM, Warszawa
(540) YATTA RAMEN
(510), (511) 30 japońskie dania na bazie makaronu, w szcze-
gólności Ramen, 43 obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem.

(210) 487168 (220) 2018 06 15
(731) MAZUREK MARCIN GENWAY, Płock
(540) KALER
(510), (511) 9 systemy kolejkowe, kolejkomaty, systemy przy-
zywowe (przywoławcze), bezprzewodowe bezprzyzywowe 
(przywoławcze) systemy kolejkowe, interkomy, rozmównice 
(interkom kasowy), systemy opieki zdalnej, urządzenia i aplika-
cja do zbierania informacji o stanie zdrowia i wysyłania na te-
lefon opiekuna (telemedycyna), niania elektroniczna, system 
alarmowy, system SOS, pulsoksymetr, systemy przywoławcze 
do gastronomii, pagery gastronomiczne, systemy zarządzania 
personelem, 44 telemedycyna, opieka nad osobami starszymi.

(210) 487373 (220) 2018 06 21
(731) MALARCZYK JAROSŁAW F.H. JARI’S, Medyka
(540) BOCCATO Italian fashion

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby, torebki, plecaki, walizy, wyroby galan-
teryjne jako dodatki do ubrań, wyroby kaletnicze obejmujące 
wyroby ze skóry i imitacji skóry, mianowicie: paski [inne niż 
odzież], torby, torebki, plecaki, walizki, kufry, portfele, etui, wo-
reczki, mieszki, smycze, kagańce i galanteryjne wyroby ze skó-
ry i imitacji skóry,wyroby ze skóry i imitacji skóry, portfele, 
etui do kluczy, obroże, kagańce, smycze i odzież dla zwierząt, 
25 obuwie, obuwie damskie, męskie, młodzieżowe i dziecię-
ce, gimnastyczne i sportowe, plażowe, wyroby galanteryjne 
i kaletnicze obejmujące paski, rękawiczki, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących: obu-
wie, obuwie damskie, męskie, młodzieżowe i dziecięce, gimna-
styczne i sportowe, plażowe, sznurówki i wkładki do obuwia, 
antypoślizgowe środki do obuwia, szczotki i tkaniny do obu-
wia, sprzączki i ozdoby do obuwia, odświeżacze do obuwia, 
środki dezynfekujące do obuwia, torby, torebki, plecaki, walizy, 
wyroby galanteryjne i kaletnicze. wyroby ze skóry i imitacji skó-
ry, portfele, etui do okularów, etui do kluczy kagańce, smycze 
i odzież dla zwierząt, środki i preparaty do czyszczenia i pie-
lęgnacji obuwia wyrobów ze skóry i imitacji skóry parasole, 
w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie 
w sklepach, hurtowniach stoiskach handlowych, w Internecie 
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienio-
nych towarów.

(210) 487632 (220) 2018 06 28
(731) UMBOS BEVERAGES OÜ, Tallinn, EE
(540) Sudecka NATURALNA WODA MINERALNA SUDETY +

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 06.03.11, 
05.01.01, 05.01.08, 25.01.15

(510), (511) 32 wody mineralne.

(210) 487640 (220) 2018 06 28
(731) KOWALSKI MICHAŁ MDK, Katowice
(540) MADI
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria do ka-
peluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria i wyroby jubilerskie, 
biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki, bransoletki z ha-
ftowanej tkaniny, broszki, diamenty, druciki z metali szlachet-
nych, dzieła sztuki z metali szlachetnych, kamienie jubilerskie, 
kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię, kolczyki, kora-
liki do wyrobu biżuterii, krucyfiksy jako biżuteria, krucyfiksy 
z metali szlachetnych inne niż biżuteria, łańcuszki, medaliony, 
metale szlachetne nieprzetworzone lub półprzetworzone, 
naszyjniki, nici z metali szlachetnych, nici ze srebra, obrączki, 
ozdoby z żółtego bursztynu, perły, pierścionki, platyna, pu-
dełka z metali szlachetnych, rod, różańce, ruten, spinel, spinki 
do mankietów, srebro nieprzetworzone lub kute, stopy metali 
szlachetnych, szpilki biżuteryjne do kapeluszy, szpilki do kra-
watów, szpilki ozdobne jako biżuteria, sztabki metali szlachet-
nych, zapięcia do biżuterii, zawieszki, zawieszki do breloków 
do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, zegarki, zegary i ze-
garki elektryczne, złote nici, złoto nieprzetworzone lub kute, 
zwijane etui na biżuterię, 35 handlowe informacje udzielane 
klientom w wyborze towarów i usług, pokazy towarów, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, usługi reklamy, telemarketing, usługi pośrednictwa 
w handlu towarami wyszczególnionymi w klasie 14.

(210) 487724 (220) 2018 07 02
(731) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Poziominki
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe, 
dżemy, galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt, 
kefir, koktajle mleczne, kompoty owocowe, konserwy i ma-
rynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, mak, marmolady, 
masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mie-
szanki bakaliowe, mieszanki owoców suszonych, mrożone 
owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek, oleje jadalne, 
orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane, orzechy 
jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe 
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, owoce 
suszone, kandyzowane, lukrowane, konserwowane, maryno-
wane, gotowane, pestki słonecznika, preparowane orzechy 
pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne, prze-
kąski na bazie owoców, przetwory warzywne, rodzynki, sa-
łatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone 
orzechy, warzywa konserwowane, suszone i gotowane, wiór-
ki kokosowe, galaretki owocowe,, 30 batony muesli i batony 
na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, chipsy z pro-
duktów zbożowych, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cu-
kierki, czekolada, mieszanki płatków zbóż i bakalii, mieszanki 
do ciast, muesli, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo 
z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przekąski 
wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce, 
wyroby cukiernicze, wysoko - proteinowe batoniki zbożowe, 
polewa czekoladowa, 31 mieszanki owocowe świeże, migda-
ły jako owoce, nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe, 
orzechy w łupinach, orzeszki arachidowe świeże, orzechy la-
skowe świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świe-
że, surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.
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(210) 488287 (220) 2018 08 28
(731) KANCELARIA PRAWNO-WINDYKACYJNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) CHIŃCZYK

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 41 pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy 
do celów innych niż reklamowe, publikowanie książek, pro-
dukcja widowisk, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, redagowa-
nie tekstów (innych niż teksty reklamowe),usługi prezente-
rów muzyki, publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
galerie sztuki.

(210) 488869 (220) 2018 07 31
(731) MEDICASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MEDICASH
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach finanso-
wych, usługi doradztwa w sprawach finansowych, usługi 
inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, pozy-
skiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa 
majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nie-
ruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w za-
kresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni 
biurowych, działalność finansowa, usługi w zakresie ope-
racji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna papierów wartościowych i walut, sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych 
i walut, pośrednictwo i doradztwo przy udzielaniu kredy-
tów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług 
leasingowych, obsługa transakcji finansowych dotyczących 
kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecz-
nych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, zarządzanie 
finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nierucho-
mym, prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie 
rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach finan-
sowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, 
usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, 
pozyskiwanie środków finansowych, prowadzenie analiz fi-
nansowych, ekspertyzy dla celów finansowych, informacja 
finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, 
usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów 
i ocen ekonomiczno – finansowych przedsiębiorstw, opra-
cowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań 
finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec ban-
ków i instytucji finansowych, inwestycje kapitałowe, depo-
nowanie walorów, zarządzanie finansami, prowadzenie 
rachunków finansowych, przyjmowanie wkładów oszczęd-
nościowych i lokat terminowych, prowadzenie rozliczeń 
pieniężnych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, 
agencje finansowe, agencje ściągania wierzytelności, usługi 
agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, 
usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych 
dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków finanso-
wych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego 
i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyce-

ny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryku wtórne-
go i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nie-
ruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo 
w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, zarządza-
nie majątkiem ruchomym i nieruchomym.

(210) 488871 (220) 2018 07 31
(731) MEDICASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MEDI CASH FAIR POŻYCZKA DLA LEKARZY

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.01, 
26.01.01, 26.01.16, 24.13.22

(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach finanso-
wych, usługi doradztwa w sprawach finansowych, usługi 
inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, pozy-
skiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa 
majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nie-
ruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w za-
kresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni 
biurowych, działalność finansowa, usługi w zakresie ope-
racji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna papierów wartościowych i walut, sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych 
i walut, pośrednictwo i doradztwo przy udzielaniu kredy-
tów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług 
leasingowych, obsługa transakcji finansowych dotyczących 
kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecz-
nych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, zarządzanie 
finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nierucho-
mym, prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie 
rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach finan-
sowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, 
usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, 
pozyskiwanie środków finansowych, prowadzenie analiz fi-
nansowych, ekspertyzy dla celów finansowych, informacja 
finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, 
usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów 
i ocen ekonomiczno – finansowych przedsiębiorstw, opra-
cowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań 
finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec ban-
ków i instytucji finansowych, inwestycje kapitałowe, depo-
nowanie walorów, zarządzanie finansami, prowadzenie 
rachunków finansowych, przyjmowanie wkładów oszczęd-
nościowych i lokat terminowych, prowadzenie rozliczeń 
pieniężnych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, 
agencje finansowe, agencje ściągania wierzytelności, usługi 
agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, 
usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych 
dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków finanso-
wych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego 
i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyce-
ny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryku wtórne-
go i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nie-
ruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo 
w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, zarządza-
nie majątkiem ruchomym i nieruchomym.
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(210) 488917 (220) 2018 08 02
(731) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Symformin XR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 489051 (220) 2018 08 03
(731) ZNMR MOTORS COMPANY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostróda
(540) Bolko

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki (narzędzia maszynowe), 
silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), 
mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowa-
nych w pojazdach lądowych), narzędzia rolnicze o napędzie 
innym niż ręczny, inkubator do jaj, bębny (części maszyn), 
ciśnienie (regulator), ciśnienie (zawory), chłodnice do silni-
ków, cylindry do maszyn, cylindry do silników, czopy (części 
maszyn), głowice cylindrów do silników, kombajny zbożowe, 
korbowody do maszyn lub motorów lub silników, łożyska 
kulkowe, łożyska (części maszyn), maszyny rolnicze, młocar-
nie, napęd (mechanizmy) inne niż do pojazdów lądowych, 
napędy łańcuchowe (mechanizmy) inne niż do pojazdów 
lądowych, napędowe (mechanizmy) inne niż do pojazdów 
lądowych, narzędzia (części maszyn), noże (części maszyn), 
osie do maszyn, osłony do maszyn, obudowy maszyn, ostrza 
(części maszyn), pasy do maszyn, pompy (części maszyn lub 
silników), prowadnice do maszyn, przekładnie do maszyn, 
przenośniki (maszyny), przesiewacze (maszyny), reduktory 
ciśnienia (części maszyn), regulatory (części maszyn), rolnicze 
(narzędzia) inne niż o napędzie ręcznym, rozpylacze (maszy-
ny), separatory, sieczkarnie, sita (maszyny lub części maszyn), 
sprężarki (maszyny), sprężarki (części maszyn), sterownicze 
(mechanizmy) do maszyn silników, tłoki (części maszyn i sil-
ników), uchwyty (części maszyn), wentylatory do silników, 
zawory (części maszyn i silników), zębate koła (zespoły ma-
szynowe), złącza części silników, pasy do silników, podajniki, 
podnośniki, pokrywy (osłony, części maszyn).

(210) 489057 (220) 2018 08 06
(731) PINFOLD JUSTYNA, Komorów
(540) La Muse

(531) 02.03.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, biżuteria, ka-
mienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chrono-
metryczne, monety, szkatułki na biżuterię, pudełka z metali 
szlachetnych, koperty do zegarków, medale, pudełka z me-
tali szlachetnych, bransoletki z metali szlachetnych, stopy 
metali szlachetnych, paski do zegarków, łańcuszki do ze-
garków, zegarki jubilerskie, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich: biżuterii, kamieni szlachetnych, przyrządów zegar-
mistrzowskich i chronometrycznych, monet, szkatułek na bi-
żuterię, pudełek z metali szlachetnych, kopert do zegarków, 
medali, pudełek z metali szlachetnych, bransoletek z metali 

szlachetnych, pasków do zegarków, łańcuszków do zegar-
ków, zegarków jubilerskich, pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary, 
w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie on-line, 
na stronie internetowej, 37 naprawy i konserwacja biżuterii 
i wyrobów z metali szlachetnych, konserwacja i naprawy ze-
garmistrzowskie, 42 usługi projektowe biżuterii i przyrządy 
zegarmistrzowskie.

(210) 489087 (220) 2018 08 06
(731) STARA MYDLARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) ECO RECEPTURA by Stara Mydlarnia

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry i ciała, preparaty kosmetyczne do kąpie-
li, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, maseczki 
kosmetyczne.

(210) 489091 (220) 2018 08 06
(731) IPS HOTEL OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) STREFA KULTURY POLECZKI

(531) 02.03.16, 02.03.23, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 36 pozyskiwanie finansowania dla projektów 
sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, 41 imprezy kultu-
ralne, prowadzenie imprez kulturalnych, warsztaty w celach 
kulturalnych, rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, orga-
nizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, 
organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizo-
wanie zjazdów w celach kulturalnych, prowadzenie wystaw 
w celach kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kul-
turalnych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, 
organizowanie widowisk w celach kulturalnych, organizowa-
nie festynów w celach kulturalnych, organizowanie imprez 
w celach kulturalnych, organizowanie konkursów w celach 
kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie aktywności 
kulturalnych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kultu-
ralne, organizowanie seminariów związanych z działalnością 
kulturalną, usługi w zakresie organizowania widowisk kul-
turalnych, organizowanie społecznych imprez sportowych 
i kulturalnych, dostarczanie informacji na temat aktywności 
kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizacja wystaw do celów kultural-
nych lub edukacyjnych, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na wydarzenia kulturalne, organizowanie kongresów 
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizo-
wanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych.
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(210) 489113 (220) 2018 08 07
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(540) KULKI ENERGII
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wafle, wafle nadziewane, 
pierniki, praliny.

(210) 489127 (220) 2018 08 07
(731) BIAŁKOWSKA-GUGAŁA MIROSŁAWA MAGA FIRMA, 

Łódź
(540) Maga.

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, kosmetyki, produkty 
do pielęgnacji ciała, włosów, paznokci, pomadki do ust, pły-
ny do demakijażu, płyny do usuwania lakieru do paznokci.

(210) 489186 (220) 2018 08 08
(731) PAWLIKOWSKI MIROSŁAW, Bystrzyca Kłodzka
(540) DYNNAMIC

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(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) 489187 (220) 2018 08 08
(731) PAWLIKOWSKI MIROSŁAW, Bystrzyca Kłodzka
(540) autobat

(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.01.09
(510), (511) 7 części zamienne do silników, filtry do maszyn 
nitrujących, filtry powietrza chłodnic silników, filtry jako czę-
ści maszyn i silników, części zamienne do maszyn rolniczych, 

12 pojazdy mechaniczne, silniki, części zamienne do pojaz-
dów mechanicznych: akcesoria samochodowe ujęte w tej 
klasie, przyczepy, naczepy, urządzenia elektroniczne chroniące 
pojazdy przed kradzieżą: pojazdy jednośladowe, skutery, mo-
torowery, motocykle, quady, części zamienne do samocho-
dów, skuterów, motorowerów, motocykli, quadów, pojazdy 
mechaniczne, mechanizmy napędowe do pojazdów, przy-
czepy, przyczepy bagażowe, samochody, silniki do pojazdów, 
części zamienne do pojazdów mechanicznych, samochodów 
osobowych i ciężarowych, naczep, przyczep, autobusów: czę-
ści konstrukcyjne do pojazdów, części karoserii do pojazdów, 
rowery, skutery, motorowery, motorynki, motocykle, quady, 
gokarty, części zamienne do rowerów, skuterów, motorowe-
rów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów, ogumienie 
do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, 
quadów i gokartów, rowery, skutery, motorowery, motorynki, 
motocykle, quady, gokarty, części zamienne do rowerów, sku-
terów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokar-
tów, ogumienie do rowerów, skuterów, motorowerów, moto-
rynek, motocykli, quadów i gokartów.

(210) 489189 (220) 2018 08 08
(731) PAWLIKOWSKI MIROSŁAW, Bystrzyca Kłodzka
(540) AKUMEO.PL

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 7 części zamienne do silników, filtry do maszyn 
nitrujących, filtry powietrza chłodnic silników, filtry jako czę-
ści maszyn i silników, części zamienne do maszyn rolniczych, 
12 pojazdy mechaniczne, silniki, części zamienne do pojaz-
dów mechanicznych: akcesoria samochodowe ujęte w tej 
klasie, przyczepy, naczepy, urządzenia elektroniczne chronią-
ce pojazdy przed kradzieżą: pojazdy jednośladowe, skutery, 
motorowery, motocykle, quady, części zamienne do samo-
chodów, skuterów-, motorowerów, motocykli, quadów, po-
jazdy mechaniczne, mechanizmy napędowe do pojazdów, 
przyczepy, przyczepy bagażowe, samochody, silniki do po-
jazdów, części zamienne do pojazdów mechanicznych, sa-
mochodów osobowych i ciężarowych, naczep, przyczep, au-
tobusów: części konstrukcyjne do pojazdów, części karoserii 
do pojazdów, rowery, skutery, motorowery, motorynki, mo-
tocykle, quady, gokarty, części zamienne do rowerów, sku-
terów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i go-
kartów, ogumienie do rowerów, skuterów, motorowerów, 
motorynek, motocykli, quadów i gokartów, rowery, skutery, 
motorowery, motorynki, motocykle, quady, gokarty, części 
zamienne do rowerów, skuterów, motorowerów, motory-
nek, motocykli, quadów i gokartów, ogumienie do rowerów, 
skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów 
i gokartów.

(210) 489190 (220) 2018 08 08
(731) PAWLIKOWSKI MIROSŁAW, Bystrzyca Kłodzka
(540) PERFECT BATTERY

(531) 29.01.12, 27.05.01
(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 
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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) 489240 (220) 2018 08 10
(731) EIFFAGE IMMOBILIER POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Dom przy Źródle
(510), (511) 36 usługi deweloperskie, polegające na pośredni-
czeniu w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje budowlane 
oraz w zawieraniu umów sprzedaży, najmu i/lub dzierżawy 
obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych 
oraz obiektów użyteczności publicznej, przeznaczonych 
do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, usługi w zakre-
sie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu do użytku obiektów i loka-
li mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów 
użyteczności publicznej, usługi doradcze i usługi pośrednic-
twa w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży, zamiany, wy-
najmu i/lub dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie admi-
nistrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi doradcze 
w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, 
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi doradztwa fi-
nansowego w zakresie ustanawiania hipotek, uzyskiwania kre-
dytów hipotecznych i zawierania umów kredytowych, usługi 
polegające na kredytowaniu inwestycji budowlanych oraz 
na tworzeniu funduszów budownictwa mieszkaniowego, 
usługi maklerskie w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie 
obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie kupna, sprze-
daży, zamiany, dzierżawy i najmu nieruchomości, 37 usługi 
polegające na uzbrajaniu terenu pod inwestycje budowlane, 
usługi polegające na rozbiórce i burzeniu obiektów budowla-
nych w celu pozyskania gruntów pod inwestycje budowlane, 
usługi deweloperskie polegające na prowadzeniu prac bu-
dowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych w odniesieniu 
do wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lo-
kali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów 
użyteczności publicznej przeznaczonych do sprzedaży, wyna-
jęcia lub wydzierżawienia, usługi w zakresie nadzoru budow-
lanego nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi 
na budowie i/lub przygotowaniu do użytku wszelkiego ro-
dzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych, 
biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności pu-
blicznej, usługi ogólnobudowlane oraz usługi konstrukcyjne, 
montażowe, wykończeniowe, naprawcze, remontowe, restau-
ratorskie i konserwacyjne w dziedzinie budownictwa, usługi 
w zakresie budowania kompleksów handlowych, komplek-
sów przemysłowych oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infra-
strukturą, usługi w zakresie budownictwa „pod klucz”, usługi 
w zakresie wykonywania wszelkich instalacji budowlanych, 

w tym: instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, 
grzewczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, gazowych 
i wodno-kanalizacyjnych, usługi polegające na wykonywaniu 
konstrukcji i pokryć dachowych, usługi polegające na wyko-
nywaniu robót ziemnych i nawierzchniowych, usługi infor-
macyjne dotyczące robót budowlanych oraz robót konstruk-
cyjnych, montażowych, wykończeniowych, naprawczych, 
remontowych, restauracyjnych, konserwacyjnych i instalacyj-
nych w dziedzinie budownictwa, 42 usługi architektów i biur 
projektowych, usługi projektowe w dziedzinie urbanistyki 
i budownictwa, usługi projektowe w dziedzinie architektury, 
w tym również architektury wnętrz i architektury przestrzeni, 
usługi projektowe w zakresie dekoracji i wyposażenia wnętrz, 
usługi projektowe dotyczące planowania kompleksów han-
dlowych, kompleksów przemysłowych oraz osiedli mieszka-
niowych wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie technicznego 
doradztwa budowlanego, usługi polegające na prowadzeniu 
prac badawczych i rozwojowych w zakresie zagospodarowa-
nia przestrzeni, usługi doradcze w zakresie ochrony środowi-
ska, usługi w zakresie prowadzenia pomiarów geodezyjnych 
oraz pomiarów gruntu, usługi polegające na wykonywaniu 
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie bu-
downictwa, urbanistyki i architektury.

(210) 489285 (220) 2018 08 10
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Inspire

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń, w tym 
do zmywarek do naczyń, płyny do mycia naczyń, prepara-
ty do nadawania połysku, preparaty do zmywania naczyń, 
ściereczki nasączone środkiem do zmywania naczyń, środki 
ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, tabletki do zmy-
warek, impregnowane chusteczki papierowe do czyszczenia 
naczyń, mydło w płynie do mycia naczyń.

(210) 489357 (220) 2018 08 13
(731) GREEN HOME INVESTMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) GREENHOME INVESTMENT

(531) 07.01.25, 05.03.20, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 reklamowanie nieruchomości, usługi rekla-
mowe dotyczące nieruchomości, 36 dostarczanie informa-
cji dotyczących nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 
inwestowanie w nieruchomości, pomoc w zakresie naby-
wania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjne-
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go dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące 
nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, wynajem 
nieruchomości, 37 budowa nieruchomości [budownictwo], 
remont nieruchomości, usługi budowlane, usługi budowla-
ne i konstrukcyjne, 42 planowanie budowy nieruchomości, 
planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, projek-
towanie architektoniczne, usługi projektowe dotyczące nie-
ruchomości, usługi w zakresie projektowania budynków.

(210) 489362 (220) 2018 08 13
(731) GREEN HOME INVESTMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) GREEN HOME INVESTMENT
(510), (511) 35 reklamowanie nieruchomości, usługi rekla-
mowe dotyczące nieruchomości, 36 dostarczanie informa-
cji dotyczących nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 
inwestowanie w nieruchomości, pomoc w zakresie naby-
wania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjne-
go dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące 
nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, wynajem 
nieruchomości, 37 budowa nieruchomości [budownictwo], 
remont nieruchomości, usługi budowlane, usługi budowla-
ne i konstrukcyjne, 42 planowanie budowy nieruchomości, 
planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, projek-
towanie architektoniczne, usługi projektowe dotyczące nie-
ruchomości, usługi w zakresie projektowania budynków.

(210) 489448 (220) 2018 08 17
(731) PYCIŃSKI PIOTR PAWEŁ, Warszawa
(540) SZAM PAN BURGERY, FRYTASY & RARYTASY EST. 2018

(531) 11.03.01, 08.03.12, 08.01.07, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack bar), obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, usługi restauracyjne, usługi barowe, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, restauracje 
z grillem, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje 
się na oczach klientów, usługi mobilnych restauracji.

(210) 489473 (220) 2018 08 17
(731) IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Profeminal
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących.

(210) 489491 (220) 2018 08 20
(731) ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VIRUSINE
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnic-
twie, ogrodnictwie i leśnictwie, komponenty - chemiczne 
środki i nawozy, stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 
5 środki ochrony roślin: chwastobójcze, owadobójcze, 
bakteriobójcze.

(210) 489501 (220) 2018 08 20
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) TOMAHAWK
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kieł-
basa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie 
mięsa.

(210) 489582 (220) 2018 08 22
(731) ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA SPÓŁKA JAWNA 

ANDRZEJ ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI, 
ANNA WERK, Zwierzyniec Pierwszy

(540) BLUE BREEZE
(510), (511) 3 środki do prania, płukania i wybielania, proszki 
do prania.

(210) 489583 (220) 2018 08 22
(731) ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA SPÓŁKA JAWNA 

ANDRZEJ ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI, 
ANNA WERK, Zwierzyniec Pierwszy

(540) EASY life

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 3 środki do prania, płukania i wybielania, proszki 
do prania.

(210) 489622 (220) 2018 08 23
(731) FLORCZYK BARBARA SOLAR-FIT GEPARD, Bilcza
(540) HUNTER

(531) 29.01.12, 27.05.01, 04.05.05, 21.03.21
(510), (511) 20 fotele.

(210) 489723 (220) 2018 08 27
(731) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Grodzisk Mazowiecki

(540) Złote Recepty Richtera
(510), (511) 16 drukowane materiały edukacyjne, szkolenio-
we, informacyjne i reklamowe, 41 organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów, szkoleń, konkursów, konferencji, sym-
pozjów, spotkań naukowych, publikacja tekstów innych niż 
reklamowe.

(210) 489729 (220) 2018 08 27
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) surgisoft
(510), (511) 10 rękawice chirurgiczne.
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(210) 489733 (220) 2018 08 27
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Jaka to muzyka
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisa-
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputero-
we inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry 
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, 
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłosze-
niowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informa-
cji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji 
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 

i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
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) 489811 (220) 2018 08 28
(731) Super-Pharm (Israel) Ltd., Herzlia, IL
(540) TriBeCa New York

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, 
okulary przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła do okula-
rów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okula-
rów i okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary i okulary 
przeciwsłoneczne, etui na szkła kontaktowe, części do okula-
rów, zauszniki do okularów, sznureczki do okularów i okula-
rów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów i okularów 
przeciwsłonecznych.

(210) 489812 (220) 2018 08 28
(731) Super-Pharm (Israel) Ltd., Herzlia, IL
(540) TriBeCa-Fashion

(531) 29.01.08, 27.05.01
(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, 
okulary przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła do okula-
rów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okula-
rów i okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary i okulary 
przeciwsłoneczne, etui na szkła kontaktowe, części do okula-
rów, zauszniki do okularów, sznureczki do okularów i okula-
rów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów i okularów 
przeciwsłonecznych.

(210) 489813 (220) 2018 08 28
(731) Super-Pharm (Israel) Ltd., Herzlia, IL
(540) PORTOfINO

(531) 27.05.01, 09.01.10
(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, 
okulary przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła do okula-
rów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okula-
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rów i okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary i okulary 
przeciwsłoneczne, etui na szkła kontaktowe, części do okula-
rów, zauszniki do okularów, sznureczki do okularów i okula-
rów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów i okularów 
przeciwsłonecznych.

(210) 489828 (220) 2018 08 28
(731) Super-Pharm (Israel) Ltd., Herzlia, IL
(540) NOLITA NEW YORK CITY

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, 
okulary przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła do okula-
rów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okula-
rów i okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary i okulary 
przeciwsłoneczne, etui na szkła kontaktowe, części do okula-
rów, zauszniki do okularów, sznureczki do okularów i okula-
rów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów i okularów 
przeciwsłonecznych.

(210) 489837 (220) 2018 08 28
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Naturell CZOSNEK MAX BEZZAPACHOWY

(531) 05.09.06, 01.15.01, 05.05.20, 26.13.25, 25.07.01, 27.05.01, 
25.07.08, 29.01.15

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające.

(210) 489871 (220) 2018 08 29
(731) S.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) SQUAD WHISKY
(510), (511) 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe 
[napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoho-
lowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, ba-
ijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), brandy, curaçao  
[likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, go-
towe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecz-
nik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier 
miętowy, miód pitny. napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoho-
lowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn 
winogronowych], rum, sake,alkohole i likiery wspomagające 
trawienie, whisky, wino, wódka, 43 usługi barowe, usługi re-
stauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 489886 (220) 2018 08 29
(731) GENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) GENT / HOLDING

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo w zakre-
sie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, 
doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie za-
sobów ludzkich, 36 doradztwo w zakresie nieruchomości, do-
radztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradz-
two w sprawach finansowych, 42 doradztwo technologiczne.

(210) 489887 (220) 2018 08 29
(731) GENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) GENT / INVESTMENT

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 zarządzanie funduszem, inwestowanie fun-
duszy kapitałowych, administrowanie inwestycjami fundu-
szy, zarządzenie funduszem kapitałowym, administrowa-
nie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie funduszami 
inwestycyjnymi.

(210) 489888 (220) 2018 08 29
(731) GENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) GENT / LEGAL

(531) 27.05.01
(510), (511) 45 usługi prawne związane z tworzeniem i reje-
stracją firm, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi w za-
kresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(210) 489889 (220) 2018 08 29
(731) GENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) GENT / FUND

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, strategiczna anali-
za biznesowa, 36 organizowanie finansowania projektów 
budowlanych.
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(210) 489895 (220) 2018 08 29
(731) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) REVIBIOTIC
(510), (511) 5 preparaty bakteriologiczne do celów me-
dycznych, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne/prze-
ciwbakteryjne, preparaty farmaceutyczne do aktywowania 
funkcji komórkowych, preparaty antyseptyczne, preparaty 
farmaceutyczne do gojenia ran, oferowane w postaci maści, 
kremów, emulsji, żeli, proszków, granulatów, balsamów, kom-
presów, preparaty farmaceutyczne do przemywania ran ofe-
rowane w postaci płynnej, zgranulowanej, sproszkowanej.

(210) 489896 (220) 2018 08 29
(731) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) GRANUSIL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do gojenia ran, ofe-
rowane w postaci maści, kremów, emulsji, żeli, proszków, gra-
nulatów, balsamów, kompresów, preparaty farmaceutyczne 
do przemywania ran oferowane w postaci płynnej, zgranulo-
wanej, sproszkowanej, preparaty farmaceutyczne poprawia-
jące gojenie ran.

(210) 489898 (220) 2018 08 29
(731) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) GRANUSEPT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do gojenia ran, ofe-
rowane w postaci maści, kremów, emulsji, żeli, proszków, gra-
nulatów, balsamów, kompresów, preparaty farmaceutyczne 
do przemywania ran oferowane w postaci płynnej, zgranu-
lowanej, sproszkowanej, preparaty farmaceutyczne antysep-
tyczne poprawiające gojenie.

(210) 489923 (220) 2018 08 30
(731) HASTON CITY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) HASTON
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, administrowanie ho-
telami, prowadzenie punktów sprzedaży żywności, usługi 
reklamowe, promocja ochrony zdrowia przy użyciu wszyst-
kich mediów, usługi agencji reklamowych, analizy rynkowe, 
badania opinii publicznej, badanie rynku, badania mar-
ketingowe, wynajem maszyn i urządzeń dla biur, handel 
detaliczny w zakresie: pamiątek, prasy, książek biżuterii, ko-
smetyków i środków czystości, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów 
reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe zarządza-
nie plikami, komputerowe bazy danych w zakresie: usług 
hotelowych, turystyki, wypoczynku i rekreacji, księgowość, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama, 
sporządzanie sprawozdań rachunkowych, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, organiza-
cja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynaj-
mowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, zarządzanie 
(w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w za-
kresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób 
trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi 
eksportu-importu, usługi kreowania wizerunku osób, firm 
i marki, 39 biura turystyczne z wyjątkiem rezerwacji hoteli 

i pensjonatów, organizowanie wycieczek, rezerwacja miejsc 
na podróż, turystyka w zakresie zwiedzania, autobusowe 
usługi transportowe, dostarczanie kwiatów, wynajmowa-
nie miejsc parkingowych, usługi osób towarzyszących 
podróżnym, prowadzenie parkingów, wypożyczanie pojaz-
dów, dostarczanie kwiatów, usługi kierowców, usługi tak-
sówkowe, 41 organizacja i obsługa konferencji, sympozjów, 
zjazdów i seminariów, organizacja balów i przyjęć, usługi 
związane z organizacją wypoczynku, organizacja obozów, 
organizacja obozów sportowych, usługi publikowania ksią-
żek i przewodników, wypożyczanie sprzętu sportowego, 
doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, 
edukacja, informacje o edukacji, nauczanie, instruktaż w za-
kresie gimnastyki, tłumaczenia w zakresie języka migowego, 
kluby zdrowia umożliwiające poprawę kondycji, kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowa-
nie i obsługa konferencji, organizacja i obsługa kongresów, 
organizowanie konkursów, kształcenie praktyczne, kultura 
fizyczna, nauczanie, organizowanie obozów, organizowa-
nie obozów sportowych, organizowanie obozów reha-
bilitacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń w pracowniach specjalistycznych, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych, kształ-
cenie praktyczne w zakresie usług pielęgniarskich, położni-
czych, lekarskich i stomatologicznych, przedszkola, naucza-
nie przedszkolne, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, 
usługi projektowania inne niż do celów reklamowych, usłu-
gi udostępniania i wypożyczania urządzeń sportowych, 
usługi w zakresie edukacji, 43 rezerwacja noclegów w ho-
telach, pensjonatach i innych podmiotach zajmujących się 
czasowym zakwaterowaniem, kawiarnie, kafeterie, restau-
racje, bary, puby, usługi w gastronomii, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, bary szybkiej obsługi, domy opieki dla 
osób w podeszłym wieku, bufety, obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, wy-
najmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje, 
restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, wy-
najmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, 
wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 
naczyń, żłobki dla dzieci, usługi cateringowe, hotele, mo-
tele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w hotelach, 44 usługi 
w zakresie higieny i urody dla ludzi: prowadzenie salonów 
fryzjerskich, usługi manicure, masaże, salony piękności, 
usługi salonów fryzjerskich, usługi wizażu, usługi w zakre-
sie korzystania z sauny, łaźni parowych, usługi w zakresie 
korzystania z solariów i gabinetów odnowy biologicznej, 
ogrodnictwo, układanie kompozycji kwiatowych.

(210) 489924 (220) 2018 08 30
(731) STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW 

WIELKOPOLSKA, Poznań
(540) Gwiazdor

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
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(210) 489927 (220) 2018 08 30
(731) KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CRF

(531) 21.01.14, 21.01.15, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, apara-
ty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, te-
lewizory, radia, komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, 
urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagra-
nia dźwiękowe i audiowizualne, gry komputerowe i telewi-
zyjne (software), kasety, płyty, płyty CD, płyty D/D, 35 usługi 
reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multime-
dialnych i internetowych, usługi zarządzania, usługa obsługi 
menedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządza-
niu produkcją telewizyjną i filmową, usługi marketingowe, 
usługi w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych, 
usługi w zakresie badania opinii rynku, usługi prowadze-
nia centrum informacyjnego polegające na gromadzeniu, 
przetwarzaniu i udostępnianiu informacji handlowych doty-
czących towarów, usług i wydarzeń jako agencji informacji 
handlowej, organizacja wystaw, targów i konkursów w ce-
lach reklamowych i handlowych, pośrednictwo handlowe, 
promocja sprzedaży, 38 usługi rozpowszechniania (transmi-
sji) programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumen-
talnych i fabularnych, utworów muzycznych, wideoklipów 
muzycznych, programów informacyjnych, programów 
o tematyce muzycznej, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, 
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfro-
wego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów 
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Inter-
netu, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, na-
jem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów 
zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje informacyjne 
i prasowe, usługi administrowania wszelkimi urządzenia-
mi i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające 
na zarządzaniu urządzeniami służącymi do gromadzenia, 
przetwarzania, transmisji i tworzenia sygnału telewizyjne-
go, 40 powielanie nagrań audio i video, 41 usługi w zakresie 
organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych o cha-
rakterze edukacyjnym, muzycznych, rozrywkowych, arty-
stycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyj-
nych, plenerowych, konkursów, pokazów z wykorzystaniem 
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik 
audiowizualnych, przeprowadzanie wywiadów z zespoła-
mi muzycznymi i osobami z show biznesu, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, 
wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wy-
dawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi 
wydawnicze, usługi produkcji programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów 
muzycznych, wideoklipów muzycznych, programów infor-
macyjnych, programów o tematyce muzycznej, produkcja 
i dystrybucja filmów, rekonstrukcja filmów, rekonstrukcja 
cyfrowa filmów, 42 elektroniczne przechowywanie muzyki 
cyfrowej, elektroniczne przechowywanie fotografii cyfro-
wych, elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych, 
konwersja tekstu na format cyfrowy, elektroniczne przecho-
wywanie cyfrowych plików audio i wideo, usługi technicz-
ne w zakresie pobierania danych cyfrowych, udostępnianie 
sprzętu komputerowego do elektronicznego przechowy-
wania danych cyfrowych, hosting treści cyfrowych, usługi 

przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji 
danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie 
archiwizacji danych elektronicznych, usługi elektronicznego 
przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, ob-
razów i innych danych elektronicznych, 45 usługi administro-
wania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji 
i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.

(210) 489928 (220) 2018 08 30
(731) KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CRF
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, apara-
ty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, te-
lewizory, radia, komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, 
urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagra-
nia dźwiękowe i audiowizualne, gry komputerowe i telewi-
zyjne (software), kasety, płyty, płyty CD, płyty DVD, 35 usługi 
reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multime-
dialnych i internetowych, usługi zarządzania, usługa obsługi 
menedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządza-
niu produkcją telewizyjną i filmową, usługi marketingowe, 
usługi w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych, 
usługi w zakresie badania opinii rynku, usługi prowadze-
nia centrum informacyjnego polegające na gromadzeniu, 
przetwarzaniu i udostępnianiu informacji handlowych doty-
czących towarów, usług i wydarzeń jako agencji informacji 
handlowej, organizacja wystaw, targów i konkursów w ce-
lach reklamowych i handlowych, pośrednictwo handlowe, 
promocja sprzedaży, 38 usługi rozpowszechniania (transmi-
sji) programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumen-
talnych i fabularnych, utworów muzycznych, wideoklipów 
muzycznych, programów informacyjnych, programów 
o tematyce muzycznej, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, 
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfro-
wego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów 
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Inter-
netu, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, na-
jem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów 
zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje informacyjne 
i prasowe, usługi administrowania wszelkimi urządzenia-
mi i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające 
na zarządzaniu urządzeniami służącymi do gromadzenia, 
przetwarzania, transmisji i tworzenia sygnału telewizyjne-
go, 40 powielanie nagrań audio i video, 41 usługi w zakresie 
organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych o cha-
rakterze edukacyjnym, muzycznych, rozrywkowych, arty-
stycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyj-
nych, plenerowych, konkursów, pokazów z wykorzystaniem 
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik 
audiowizualnych, przeprowadzanie wywiadów z zespoła-
mi muzycznymi i osobami z show biznesu, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, 
wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wy-
dawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi 
wydawnicze, usługi produkcji programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów 
muzycznych, wideoklipów muzycznych, programów infor-
macyjnych, programów o tematyce muzycznej, produkcja 
i dystrybucja filmów, rekonstrukcja filmów, rekonstrukcja 
cyfrowa filmów, 42 elektroniczne przechowywanie muzyki 
cyfrowej, elektroniczne przechowywanie fotografii cyfro-
wych, elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych, 
konwersja tekstu na format cyfrowy, elektroniczne przecho-
wywanie cyfrowych plików audio i wideo, usługi technicz-
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ne w zakresie pobierania danych cyfrowych, udostępnianie 
sprzętu komputerowego do elektronicznego przechowy-
wania danych cyfrowych, hosting treści cyfrowych, usługi 
przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji 
danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie 
archiwizacji danych elektronicznych, usługi elektronicznego 
przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, ob-
razów i innych danych elektronicznych, 45 usługi administro-
wania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji 
i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.

(210) 489929 (220) 2018 08 30
(731) KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) REKONSTRUKCJA CYFROWA

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty 
do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, tele-
wizory, radia, komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, 
urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagrania 
dźwiękowe i audiowizualne, gry komputerowe i telewizyjne 
(software), kasety, płyty, płyty CD, płyty DVD, 35 usługi rekla-
mowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwię-
kowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych 
i internetowych, usługi zarządzania, usługa obsługi menedżer-
skiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu produkcją 
telewizyjną i filmową, usługi marketingowe, usługi w zakresie 
produkcji audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie ba-
dania opinii rynku, usługi prowadzenia centrum informacyj-
nego polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostęp-
nianiu informacji handlowych dotyczących towarów, usług 
i wydarzeń jako agencji informacji handlowej, organizacja 
wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlo-
wych, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, 38 usłu-
gi rozpowszechniania (transmisji) programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów 
muzycznych, wideoklipów muzycznych, programów infor-
macyjnych, programów o tematyce muzycznej, usługi: emi-
sji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obra-
zu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, roz-
powszechniania programów i informacji za pośrednictwem 
sieci informatycznych - Internetu, sieci teleinformatycznych 
i przekazu satelitarnego, najem i wypożyczanie dekoderów 
i odbiorników programów zakodowanych i zaszyfrowanych, 
agencje informacyjne i prasowe, usługi administrowania 
wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewi-
zyjnego polegające na zarządzaniu urządzeniami służącymi 
do gromadzenia, przetwarzania, transmisji i tworzenia sygnału 
telewizyjnego, 40 powielanie nagrań audio i video, 41 usługi 
w zakresie organizowania i prowadzenia imprez informacyj-
nych o charakterze edukacyjnym, muzycznych, rozrywko-
wych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, pokazów z wykorzy-
staniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz tech-
nik audiowizualnych, przeprowadzanie wywiadów z zespo-
łami muzycznymi i osobami z show biznesu, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, 
wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wy-
dawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi 
wydawnicze, usługi produkcji programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów 
muzycznych, wideoklipów muzycznych, programów infor-

macyjnych, programów o tematyce muzycznej, produkcja 
i dystrybucja filmów, rekonstrukcja filmów, rekonstrukcja cy-
frowa filmów, 42 elektroniczne przechowywanie muzyki cy-
frowej, elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych, 
elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych, konwer-
sja tekstu na format cyfrowy, elektroniczne przechowywanie 
cyfrowych plików audio i wideo, usługi techniczne w zakresie 
pobierania danych cyfrowych, udostępnianie sprzętu kom-
puterowego do elektronicznego przechowywania danych 
cyfrowych, hosting treści cyfrowych, usługi przechowywania 
elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, usługi prze-
chowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych 
elektronicznych, usługi elektronicznego przechowywania da-
nych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych danych 
elektronicznych, 45 usługi administrowania prawami własno-
ści intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie 
prawami własności intelektualnej.

(210) 489930 (220) 2018 08 30
(731) KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CYFROWE REPOZYTORIUM FILMOWE

(531) 21.01.14, 21.01.15, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, apara-
ty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, te-
lewizory, radia, komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, 
urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagra-
nia dźwiękowe i audiowizualne, gry komputerowe i telewi-
zyjne (software), kasety, płyty, płyty CD, płyty DVD, 35 usługi 
reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multime-
dialnych i internetowych, usługi zarządzania, usługa obsługi 
menedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządza-
niu produkcją telewizyjną i filmową, usługi marketingowe, 
usługi w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych, 
usługi w zakresie badania opinii rynku, usługi prowadze-
nia centrum informacyjnego polegające na gromadzeniu, 
przetwarzaniu i udostępnianiu informacji handlowych doty-
czących towarów, usług i wydarzeń jako agencji informacji 
handlowej, organizacja wystaw, targów i konkursów w ce-
lach reklamowych i handlowych, pośrednictwo handlowe, 
promocja sprzedaży, 38 usługi rozpowszechniania (transmi-
sji) programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumen-
talnych i fabularnych, utworów muzycznych, wideoklipów 
muzycznych, programów informacyjnych, programów 
o tematyce muzycznej, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, 
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfro-
wego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów 
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Inter-
netu, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, na-
jem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów 
zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje informacyjne 
i prasowe, usługi administrowania wszelkimi urządzenia-
mi i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające 
na zarządzaniu urządzeniami służącymi do gromadzenia, 
przetwarzania, transmisji i tworzenia sygnału telewizyjne-
go, 40 powielanie nagrań audio i video, 41 usługi w zakresie 
organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych o cha-
rakterze edukacyjnym, muzycznych, rozrywkowych, arty-
stycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyj-
nych, plenerowych, konkursów, pokazów z wykorzystaniem 
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wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik 
audiowizualnych, przeprowadzanie wywiadów z zespoła-
mi muzycznymi i osobami z show biznesu, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, 
wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wy-
dawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi 
wydawnicze, usługi produkcji programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów 
muzycznych, wideoklipów muzycznych, programów infor-
macyjnych, programów o tematyce muzycznej, produkcja 
i dystrybucja filmów, rekonstrukcja filmów, rekonstrukcja 
cyfrowa filmów, 42 elektroniczne przechowywanie muzyki 
cyfrowej, elektroniczne przechowywanie fotografii cyfro-
wych, elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych, 
konwersja tekstu na format cyfrowy, elektroniczne przecho-
wywanie cyfrowych plików audio i wideo, usługi technicz-
ne w zakresie pobierania danych cyfrowych, udostępnianie 
sprzętu komputerowego do elektronicznego przechowy-
wania danych cyfrowych, hosting treści cyfrowych, usługi 
przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji 
danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie 
archiwizacji danych elektronicznych, usługi elektronicznego 
przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, ob-
razów i innych danych elektronicznych, 45 usługi administro-
wania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji 
i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.

(210) 489931 (220) 2018 08 30
(731) DOMAGAŁA PAWEŁ FIRMA HANDLOWA, Wrocław
(540) TELLSSON
(510), (511) 9 urządzenia do ładowania baterii, baterie, an-
teny, głośniki, urządzenia do gry działające wyłącznie z od-
biornikiem telewizyjnym, kalkulatory, kasy rejestrujące, kom-
putery, klawiatury komputerowe, mikroprocesory, modemy, 
skanery, plotery, procesory, programy komputerowe, moni-
tory, myszy, obwody drukowane, obwody scalone, odbiorni-
ki audio i video, urządzenia do odtwarzania obrazu dźwięku, 
prostowniki prądu, przekaźniki sygnałów elektronicznych, 
przełączniki, przewody elektryczne, aparatura do rejestracji 
dźwięku, wtyczki, gniazdka elektryczne, wyłączniki elek-
tryczne, wzmacniacze, zaciski, zaciski przewodów, złącza 
elektryczne, aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, 
aparaty radiowe i telewizyjne, urządzenia i instalacje multi-
medialne do przetwarzania i przekazywania informacji, czę-
ści i osprzęt do nich, futerały do telefonów komórkowych 
ze skóry oraz z tworzyw skóropodobnych, 34 elektroniczne 
papierosy, 35 usługi sprzedaży towarów takich jak: urządze-
nia do ładowania baterii, baterie, anteny, głośniki, urządzenia 
do gry działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, 
kalkulatory, kasy rejestrujące, komputery, klawiatury kom-
puterowe, mikroprocesory, modemy, skanery, plotery, pro-
cesory, programy komputerowe, monitory, myszy, obwody 
drukowane, obwody scalone, odbiorniki audio i video, urzą-
dzenia do odtwarzania obrazu dźwięku, prostowniki prądu, 
przekaźniki sygnałów elektronicznych, przełączniki, przewo-
dy elektryczne, aparatura do rejestracji dźwięku, wtyczki, 
gniazdka elektryczne, wyłączniki elektryczne, wzmacniacze, 
zaciski, zaciski przewodów, złącza elektryczne, aparaty tele-
foniczne, telefony komórkowe, aparaty radiowe i telewizyj-
ne, urządzenia i instalacje multimedialne do przetwarzania 
i przekazywania informacji, części i osprzęt do nich, futerały 
do telefonów komórkowych ze skóry oraz z tworzyw skóro-
podobnych, elektroniczne papierosy.

(210) 489934 (220) 2018 08 30
(731) HORECA24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) pir Podkarpacki Instytut Ratownictwa

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 pakowanie towarów, ratownictwo podwod-
ne, składowanie towarów, transport, transport karetkami 
ratunkowymi, usługi ratownictwa, wynajmowanie magazy-
nów, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształ-
cenie praktyczne (pokazy), organizowanie i prowadzenie 
konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, usługi przekwalifikowania zawodowego, usłu-
gi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, 
usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy przedme-
dycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, usługi w zakresie 
organizacji i pokazów ratownictwa medycznego, usługi 
w zakresie prowadzenia warsztatów psychologicznych 
zwłaszcza wśród młodzieży, BHP i P-poż, usługi w zakresie 
nauczania korespondencyjnego, 44 leczenie odwykowe 
pacjentów nadużywających środki odurzające, opieka pie-
lęgniarska, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, świadczenie usług przez domy opieki 
nad starszymi ludźmi, usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
usługi medyczne, usługi psychologów.

(210) 489935 (220) 2018 08 30
(731) HORECA24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) PIR PODKARPACKI INSTYTUT RATOWNICTWA
(510), (511) 39 pakowanie towarów: ratownictwo podwod-
ne, składowanie towarów, transport, transport karetkami 
ratunkowymi, usługi ratownictwa, wynajmowanie magazy-
nów, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształ-
cenie praktyczne (pokazy), organizowanie i prowadzenie 
konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, usługi przekwalifikowania zawodowego, usłu-
gi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, 
usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy przedme-
dycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, usługi w zakresie 
organizacji i pokazów ratownictwa medycznego, usługi 
w zakresie prowadzenia warsztatów psychologicznych 
zwłaszcza wśród młodzieży, BHP i P-poż, usługi w zakresie 
nauczania korespondencyjnego, 44 leczenie odwykowe 
pacjentów nadużywających środki odurzające, opieka pie-
lęgniarska, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, świadczenie usług przez domy opieki 
nad starszymi ludźmi, usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
usługi medyczne, usługi psychologów.
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(210) 489956 (220) 2018 08 30
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA BOTANICALS NAIL BAR
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, maski kosmetyczne, 
serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, 
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry dłoni, preparaty do pie-
lęgnacji paznokci, preparaty do pielęgnacji dłoni, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki kolorowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, kosmetyki do celów medycz-
nych, lecznicze preparaty do paznokci, lecznicze preparaty 
do dłoni.

(210) 489979 (220) 2018 08 31
(731) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) Biflorin 60

(531) 26.01.03, 26.02.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suple-
menty diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze 
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczni-
czych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spo-
żywcze do celów medycznych.

(210) 489981 (220) 2018 08 31
(731) FUNDACJA DIGITALPOLAND, Kraków
(540) digitalpoland

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe bazy 
danych, procesory [centralne jednostki przetwarzania], czytni-
ki kodów kreskowych i znaków optycznych, nośniki magne-
tyczne, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski 
kompaktowe, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, urządzenia 
do transmisji dźwięku, pamięci komputerowe, sterujące pro-
gramy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, 
pamięci komputerowe, aparatura do rejestracji dźwięku, kar-
ty inteligentne, zapisane magnetyczne nośniki danych, au-
dio i video, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, 
16 książki, broszury, gazety, czasopisma, torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, plaka-
ty, afisze, foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki, czcion-
ki, fotografie, nalepki, materiały piśmienne, papeterie, atlasy, 
mapy, mapy geograficzne, 35 usługi w zakresie wyszukiwania 
informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych, usługi 
w zakresie wyszukiwania w komputerowych bazach danych, 
usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usłu-
gi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, in-
ternetowe usługi reklamowe, usługi prowadzenia sklepu lub 
hurtowni, w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu kom-
puterowego, sprzętu elektronicznego, programów kompute-
rowych, usługi w zakresie sortowania danych w bazach kom-
puterowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów 
reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek, 
usługi reklamowe, usługi w zakresie pozyskiwania danych 
do komputerowych baz danych, usługi w zakresie systematy-

zacji komputerowych baz danych, usługi w zakresie kompute-
rowego zarządzania plikami, usługi ogłoszeń elektronicznych 
w zakresie reklamy, usługi w zakresie wyszukiwania informa-
cji w plikach komputerowych, 38 usługi w zakresie przesyła-
nia informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem 
terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi poczty 
elektronicznej, usługi w zakresie przesyłania informacji, połą-
czenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem 
telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji tek-
stowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi łączności 
za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi w zakresie 
przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, usłu-
gi telefoniczne, usługi w zakresie transmisji programów tele-
wizyjnych i/lub radiowych, usługi w zakresie internetowego 
serwisu informacyjnego, usługi w zakresie emisji telewizyjnej 
i/lub radiowej, usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostęp-
nianie programów telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali 
telewizyjnych lub filmów z a pośrednictwem sieci informa-
tycznych on-line w czasie wybranym przez odbiorcę, 41 orga-
nizacja widowisk rozrywkowych, produkcja audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów 
telewizyjnych organizacja teleturniejów i konkursów, organi-
zacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie 
rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, usługi 
dostępu do usług rozrywkowych w systemie on-line, usługi 
wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku 
i/lub obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach 
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi 
automatycznego zapisywania programów telewizyjnych 
zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie 
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania 
muzyki, video dźwięku i obrazu poprzez Internet, usługi wy-
najmowania studia nagraniowego, filmowego, usługi organi-
zacji i produkcji nagrań filmowych i/lub dźwiękowych, usługi 
organizacji imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, 
usługi obsługi technicznej i/lub organizacyjnej produkcji 
telewizyjnej i/lub filmowej, 42 usługi w zakresie tworzenia 
i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, usługi 
w zakresie administrowania stronami internetowymi, usługi 
doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramo-
wania, usługi programowania komputerowego, usługi w za-
kresie administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, 
usługi w zakresie analizy systemów komputerowych, usługi 
w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego, 
usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, 
usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, usłu-
gi w zakresie aktualizacji oprogramowania komputerowego, 
usługi w zakresie powielania oprogramowania komputero-
wego, usługi w zakresie programowania, usługi w zakresie 
projektowania systemów komputerowych, usługi w zakre-
sie odzyskiwania danych komputerowych, usługi w zakresie 
programowania komputerów, usługi w zakresie konserwacji 
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projek-
towania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie informatyki oraz 
Internetu, telewizji i telekomunikacji, 45 usługi w zakresie do-
radztwa w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie 
licencjonowania własności intelektualnej, usługi w zakresie 
zarządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie rejestracji 
domen internetowych.

(210) 489983 (220) 2018 08 31
(731) PIWNICKA ANNA, Warszawa
(540) COSMODERMA
(510), (511) 3 kosmetyki.



Nr  ZT47/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 31

(210) 490001 (220) 2018 08 31
(731) KASKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) dairy land amkle
(510), (511) 29 produkty mleczne.

(210) 490012 (220) 2018 09 03
(731) JARZĘBOWSKA IWONA STUDIO Q SUNFLOWER, 

Toruń
(540) STUDIO SUNFLOWER
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu biznesowym w ra-
mach kontraktu franczyzowego, usługi świadczone przez 
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przed-
siębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarzą-
dzaniu nimi, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, 41 nauka 
fryzjerstwa, seminaria edukacyjne w zakresie technik fry-
zjerskich, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, szkolenia 
w zakresie pielęgnacji urody, instruktaż w zakresie pielę-
gnacji ciała, 44 salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, wypoży-
czanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności 
lub męskich zakładach fryzjerskich, doradztwo w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, usługi konsultacyjne dotyczące pie-
lęgnacji urody, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi 
doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi pielęgnacji 
urody, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, udziela-
nie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, dopinanie wło-
sów [przedłużanie, zagęszczanie], zabiegi kosmetyczne dla 
włosów, stylizacja, układanie włosów.

(210) 490024 (220) 2018 09 03
(731) WÓJCIK GRZEGORZ, Kraków
(540) Tequila Band
(510), (511) 41 oprawa wokalno-muzyczna imprez publicz-
nych i prywatnych.

(210) 490025 (220) 2018 09 03
(731) PASSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łańcut

(540) Kameleo

(531) 07.01.24, 25.05.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 6 folie metalowe do zawijania i pakowania, 16 pa-
pier do zawijania i pakowania, papier do pieczenia, 21 gąbki 
do użytku domowego, zmywaki do celów kuchennych.

(210) 490148 (220) 2018 09 05
(731) ELCINTO ALEKSANDRA PIERZCHAŁA, Warszawa
(540) AKADEMIA SMART WEDDING ALEKSANDRY ELCINTO
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, obrączki, pierścionki, 
broszki, kolczyki, zegarki, wyroby sztuki jubilerskiej, 16 albu-
my, obwoluty na albumy, fotografie, reprodukcje graficzne, 
afisze, plakaty, papiery ozdobne do pakowania, portrety, ob-
razy, torebki do pakowania prezentów, zawiadomienia ślub-
ne, karty z życzeniami, zaproszenia ślubne, balony, 25 bie-
lizna, ubiory ślubne, suknie ślubne, suknie wizytowe, 
garnitury, smokingi, obuwie, obuwie wizytowe, ubiory wizy-
towe, nakrycia głowy, szale, kapelusze, etole, odzież i obuwie 
sportowe, 26 frędzle, girlandy kwiatów sztucznych, tekstylne 
artykuły dekoracyjne, ptasie pióra, sztuczne kwiaty, wstążki, 

ozdoby do włosów, 31 żywe kwiaty, wiązanki ślubne z ży-
wych kwiatów, 41 organizowanie przyjęć weselnych, usługi 
reportażu, fotografowanie, dyskoteki, organizowanie balów 
i przyjęć okolicznościowych, organizowanie imprez plenero-
wych, organizowanie spotkań towarzyskich i biznesowych 
oraz zjazdów, sympozjów, konferencji, organizowanie wy-
poczynku i rekreacji, usługi orkiestry, prowadzenie klubów 
służących poprawieniu zdrowia i kondycji, 43 usługi hotelar-
skie, usługi gastronomiczne, prowadzenie restauracji, barów 
szybkiej obsługi, wynajmowanie sal na wesela i imprezy roz-
rywkowe, wynajmowanie stołów, krzeseł, bielizny stołowej, 
naczyń i zastawy, usługi w zakresie udostępniania terenu 
i urządzeń na kempingi, przygotowywanie dań na zamó-
wienie, catering, 44 usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, 
prowadzenie salonów piękności, fizykoterapia, solaria, salony 
odnowy biologicznej, usługi manicure, usługi pedicure, wy-
konywanie makijażu okolicznościowego, usługi masażu lecz-
niczego i relaksującego, studia tatuażu, usługi sauny i jaccuzi, 
usługi w zakresie stylizacji sylwetki.

(210) 490150 (220) 2018 09 05
(731) JĘDRZEJCZAK MARIUSZ, Łódź
(540) REPUBLIKA BURGERA
(510), (511) 29 przetworzone artykuły spożywcze po-
chodzenia zwierzęcego, przetworzone warzywa i owoce, 
produkty mleczne, rybne, mięsne, tłuszcze jadalne, 35 do-
radztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalnością 
gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi 
sprzedaży artykułów żywnościowych, 43 usługi barowe, 
przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie 
na miejsce konsumpcji, organizowanie przyjęć, koktajli w ce-
lach gastronomicznych, prowadzenie lokali gastronomicz-
nych, usługi w zakresie prowadzenia pizzerii, restauracji, 
usługi prowadzenia klubów w zakresie dostarczania żyw-
ności i napojów, bary szybkiej obsługi, usługi cateringowe, 
restauracje samoobsługowe, snack - bary, stołówki, obsługa 
gastronomiczna kongresów, seminariów, sympozjów, zjaz-
dów, konkursów rozrywkowych.

(210) 490153 (220) 2018 09 05
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BJÖRN ALGIZ

(531) 02.01.01, 02.01.02, 27.05.01, 28.19.99, 29.01.12
(510), (511) 21 karafki na alkohol, piersiówki, flaszki ze szkła, 
kieliszki, kielichy do napojów [puchary], czary do picia, kufle, 
szklanki [naczynia do picia], podstawki pod szklanki (zastawa 
stołowa), naczynia do napojów, naczynia do mieszania kok-
tajli [shakery], otwieracze do butelek, 33 wymieszane napoje 
alkoholowe, gotowe napoje alkoholowe, koktajle, napoje al-
koholowe aromatyzowane, napoje alkoholowe niskoprocen-
towe, napoje energetyczne z zawartością alkoholu.
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(210) 490155 (220) 2018 09 05
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BJÖRN MANNAZ

(531) 02.01.01, 02.01.03, 27.05.01, 28.19.99, 29.01.12
(510), (511) 21 karafki na alkohol, piersiówki, flaszki ze szkła, 
kieliszki, kielichy do napojów [puchary], czary do picia, kufle, 
szklanki [naczynia do picia], podstawki pod szklanki (zastawa 
stołowa), naczynia do napojów, naczynia do mieszania kok-
tajli [shakery], otwieracze do butelek, 33 wymieszane napoje 
alkoholowe, gotowe napoje alkoholowe, koktajle, napoje al-
koholowe aromatyzowane, napoje alkoholowe niskoprocen-
towe, napoje energetyczne z zawartością alkoholu.

(210) 490156 (220) 2018 09 05
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BJÖRN fehu

(531) 02.01.01, 02.01.02, 27.05.01, 28.19.99, 29.01.12
(510), (511) 21 karafki na alkohol, piersiówki, flaszki ze szkła, 
kieliszki, kielichy do napojów [puchary], czary do picia, kufle, 
szklanki [naczynia do picia], podstawki pod szklanki (zastawa 
stołowa), naczynia do napojów, naczynia do mieszania kok-
tajli [shakery], otwieracze do butelek, 33 wymieszane napoje 
alkoholowe, gotowe napoje alkoholowe, koktajle, napoje al-
koholowe aromatyzowane, napoje alkoholowe niskoprocen-
towe, napoje energetyczne z zawartością alkoholu.

(210) 490157 (220) 2018 09 05
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BJÖRN URUZ

(531) 02.01.01, 02.01.02, 27.05.01, 28.19.99, 29.01.12
(510), (511) 21 karafki na alkohol, piersiówki, flaszki ze szkła, 
kieliszki, kielichy do napojów [puchary], czary do picia, kufle, 
szklanki [naczynia do picia], podstawki pod szklanki (zastawa 
stołowa), naczynia do napojów, naczynia do mieszania kok-
tajli [shakery], otwieracze do butelek, 33 wymieszane napoje 
alkoholowe, gotowe napoje alkoholowe, koktajle, napoje al-
koholowe aromatyzowane, napoje alkoholowe niskoprocen-
towe, napoje energetyczne z zawartością alkoholu.

(210) 490189 (220) 2018 09 05
(731) ZAJĄC ANDRZEJ, Warszawa
(540) Arts Alliance
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, 41 gry internetowe 
[nie do pobrania].

(210) 490238 (220) 2018 09 06
(731) BILLBOOK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BillBook
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, usługi biurowe: usługi fakturowania dla przed-
siębiorstw, usługi w zakresie fakturowania, odczytywanie 
liczników mediów do celów fakturowania, rachunkowość, 
księgowość i audyt: zarządzanie kontami, fakturowanie 
i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, przetwarzanie 
danych do celów administracyjnych: komputerowe zarzą-
dzanie plikami, automatyczne przetwarzanie danych, usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne: promocja sprze-
daży dla osób trzecich, udostępnianie powierzchni rekla-
mowej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne: usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, analizy i badania dotyczące działalności gospo-
darczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej: usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi w zakresie 
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów: pozyskiwa-
nie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz in-
nych, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, przelewy 
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze: przekazy pie-
niężne, przetwarzanie płatności elektronicznych, przyjmo-
wanie opłat za rachunki, usługi w zakresie regulowania ra-
chunków, przetwarzanie transakcji płatniczych w Internecie, 
zautomatyzowane usługi płatnicze, automatyczne opłacanie 
rachunków, pobieranie płatności, obsługa płatności, usłu-
gi związane z rachunkiem bieżącym, ściąganie należności 
i faktoring, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ko-
dowania danych: digitalizacja dokumentów, digitalizacja do-
kumentów [skanowanie], konwersja danych elektronicznych, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
transfer danych dokumentowych z jednego formatu kom-
puterowego na inny, hosting, oprogramowanie jako usługa 
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego: in-
frastruktura jako usługa [IaaS], oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], skomputeryzowane 
przechowywanie informacji biznesowych, przechowywanie 
danych online, wynajem oprogramowania komputerowego 
do odczytu strumienia danych, wypożyczanie oprogramo-
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania 
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej.
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(210) 490241 (220) 2018 09 07
(731) PIEKARNIA FAMILIJNA SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA 

KOWALCZYK WITOLD KOWALCZYK, Kuźnica 
Czeszycka

(540) Cukiernia Familijna z Doliny Baryczy
(510), (511) 30 chleb, bułki, wyroby piekarnicze, wyroby cu-
kiernicze, ciastka, lody, 35 usługi sprzedaży: wyrobów piekar-
niczych, wyrobów cukierniczych, chleba, bułek, ciast, lodów, 
43 usługi gastronomiczne, prowadzenie kawiarni, barów, 
restauracji.

(210) 490309 (220) 2018 09 10
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) panda
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, 5 podkłady higieniczne, jednorazowe pieluchy z papieru 
i/lub celulozy, jednorazowe pielucho-majtki z papieru i/lub 
celulozy, 16 chusteczki z papieru.

(210) 490343 (220) 2018 09 08
(731) SHOP LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TOP SLIDE

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.09
(510), (511) 6 osprzęt metalowy do mebli, metalowe ele-
menty konstrukcyjne mebli, stojaków, łączniki metalowe, 
złącza metalowe, rury metalowe, pręty, uchwyty metalowe, 
kasety metalowe, szuflady metalowe, zamki, kosze metalo-
we, kraty, okucia meblowe metalowe.

(210) 490344 (220) 2018 09 08
(731) SHOP LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BOX LINE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 6 osprzęt metalowy do mebli, metalowe ele-
menty konstrukcyjne mebli, stojaków, łączniki, złącza, rury, 
pręty, uchwyty, kasety metalowe, szuflady metalowe, zamki, 
kosze, kraty, okucia meblowe.

(210) 490350 (220) 2018 09 09
(731) WASIŃSKI KAROL TRANSPORT MLEKA TIGA, 

Klonówiec
(540) TANK EXPERT LIQUID FOOD TRANSPORT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 39 transport żywności, transport cysternami, 
transport płynów, transport lądowy, transport mleka.

(210) 490357 (220) 2018 09 10
(731) JASICA SŁAWOMIR ATOM SPORT, Limanowa

(540) ATOM SPORT

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 ochraniacze głowy do uprawiania sportu, 
ochraniacze zębów do uprawiania sportu, okulary ochron-
ne do uprawiania sportu, 25 apaszki [chustki], bandany 
na szyję, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, buty 
narciarskie, buty sportowe, czapki [nakrycia głowy], kombi-
nezony [odzież], kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], 
ocieplacze, odzież, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, opaski 
na głowę, pikowane kurtki [odzież], podkoszulki sportowe, 
rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, 
skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, szale, szaliki, 28 buty 
łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, deski surfingowe, 
kije hokejowe, łyżwy, narty, narty skiboardowe, ochraniacze 
[części strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły 
sportowe], rakiety śnieżne, sanki [artykuły sportowe], torby 
na narty i deski surfingowe, wiązania do nart, 41 sport (wy-
pożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów].

(210) 490365 (220) 2018 09 10
(731) VU HUONG GIANG, Warszawa
(540) Beauforia instytut urody

(531) 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki pielęgnacyjne, czyszczące, zapa-
chowe oraz zmieniające wygląd do: paznokci, twarzy, skóry 
i włosów, sztuczne paznokcie, rzęsy, włosy, 44 salony: pięk-
ności, fryzjerskie, manicure, tatuowanie, usługi wizażu, ma-
saż, solarium, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia.

(210) 490378 (220) 2018 09 11
(731) STRZELCZYK MARIAN EKO-WERY, Kwidzyn
(540) M/S

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia grzewcze na paliwo stałe, płynne 
i gazowe, kotły grzewcze centralnego ogrzewania, części za-
mienne do kotłów grzewczych, kanały kominowe do kotłów 
grzewczych, instalacje do centralnego ogrzewania, armatura 
do kotłów, płyty akumulacyjne do kotłów, wymienniki cie-
pła do kotłów grzewczych, urządzenia grzewcze, urządze-
nia wentylacyjne, urządzenia chłodnicze, instalacje grzew-
cze, dmuchawy kominowe, ruszty, płyty grzejne do kotłów 
grzewczych, palniki, paleniska, kotły przemysłowe, zasuwy 
do kotłów, popielniki do kotłów, prefabrykowane elementy 
pieców, urządzenia wspomagające do pieców, urządzenia 
do zasilania kotłów paliwem, pokrywy jako części kotłów, dy-
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sze regulacyjne jako części kotłów, 19 niemetalowe materiały 
budowlane, płyty betonowe ognioodporne, cement do bu-
dowy paleniska, niemetalowe ogniotrwałe wyłożenia kotłów, 
elementy betonowe i ceramiczne do użytku w kotłach, be-
ton ogniotrwały, 37 usługi w zakresie instalacji, serwisowania 
oraz modernizacji i naprawy kotłów i instalacji grzewczych.

(210) 490379 (220) 2018 09 11
(731) HALA KOSZYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Koszyki

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
kosmetyków, chemii, produktów farmaceutycznych, we-
terynaryjnych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne-
go, artykułów oświetleniowych, artykułów gospodarstwa 
domowego, kwiatów ciętych, doniczkowych, kompozycji 
kwiatowych oraz akcesoriów, komputerów i artykułów zwią-
zanych z komputerami, elektroniki, wyrobów jubilerskich, 
zegarmistrzowskich, instrumentów muzycznych, wydaw-
nictw i publikacji, prasy, artykułów papierniczych i biuro-
wych, wyrobów skórzanych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, 
artykułów tekstylnych i skórzanych, mebli, artykułów deko-
racyjnych, wyposażenia i wykończenia wnętrz, gier, zaba-
wek, artykułów spożywczych, w tym żywności i produktów 
ekologicznych oraz certyfikowanych, artykułów przemysło-
wych, napojów, alkoholi, wyrobów tytoniowych, dzieł sztuki, 
książek i utworów audio-wizualnych na wszelkiego rodzaju 
nośnikach: w centrum handlowym, hipermarkecie, super-
markecie, hurtowni, sklepie, stoisku, stoisku tymczasowym 
za pośrednictwem strony internetowej, za pośrednictwem 
usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezaku-
pów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używa-
jąc środków telekomunikacji, zapewnianie platformy interne-
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi 
w zakresie prowadzenia centrum handlowego, usługi badań 
konsumenckich, badania i analizy rynkowe, badania w zakre-
sie działalności gospodarczej, badania rynku, badania opinii 
publicznej, usługi w zakresie programów lojalnościowych 
i promocyjnych, zarządzanie w działalności handlowej, ob-
sługa administracyjna firm na zlecenie, marketing, zarządza-
nie w zakresie zamówień w handlu, doradztwo w zakresie 
organizacji i prowadzenia działalności na rzecz organizacji 
non profit, fundacji oraz instytucji pozarządowych, handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom, biznesowa 
obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, dekoracja 
wystaw sklepowych, administrowanie sprzedażą, zarządza-
nie przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób trze-
cich, organizacja targów produktów spożywczych oraz prze-
mysłowych, usługi sekretariatu, usługi sekretarskie i biurowe, 
usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi biuro-
we, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, fo-
tokopiowanie, gromadzenie i systematyzowanie informacji 
w komputerowych bazach danych, archiwizacja dokumen-
tów, obsługa centrali telefonicznych na rzecz innych, usługi 
biurowe w zakresie organizowania spotkań, usługi w zakresie 
administracji biurowej, zapewnienie personelu administra-
cyjnego, organizacja usług w zakresie powitań telefonicz-
nych oraz telefonicznych usług recepcjonistów na rzecz 
osób trzecich, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, 
doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji 
oraz działalności handlowej w oparciu o umowę franczyzy, 

doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych kon-
sumentów, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, wy-
pożyczanie stoisk handlowych, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, marketing imprez i wydarzeń, marketing to-
warów i usług na rzecz innych, reklama i usługi reklamowe, 
udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi informacji 
handlowej, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamo-
wych, usługi promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich, 
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja 
pokazów mody, wystaw, koncertów i wydarzeń kulturalnych 
w celach promocyjnych, organizacja wystaw, koncertów 
i wydarzeń kulturalnych dla biznesu lub handlu, organizowa-
nie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub 
reklamowych, organizacja targów, w szczególności poświę-
conych branży spożywczej, gastronomicznej oraz usługowej 
w celach komercyjnych, handlowych lub reklamowych, wy-
dawanie ulotek i gazetek i materiałów reklamowych, 36 wy-
najmowanie centrów handlowych, usługi centrów handlo-
wych w zakresie udostępniania i najmu osobom trzecim 
powierzchni komercyjnej w celu oferowania towarów oraz 
świadczenia usług, w tym w szczególności: usług pralni-
czych, usług biur podróży, kantorów wymiany walut, usług 
fryzjerskich, kosmetycznych, usług fizjoterapii, prowadzenia 
zajęć tanecznych, sportowych wraz z udostępnianiem sprzę-
tu sportowego, wypożyczalni sprzętu sportowego, rowerów, 
skuterów, aut, usług naprawy i obsługi oraz myjni pojazdów 
mechanicznych, gastronomii, galerii oraz sprzedaży towa-
rów, usługi zarządzania nieruchomościami związane z cen-
trami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami biurowymi, wynajem pomieszczeń han-
dlowych, wynajem pomieszczeń gospodarczych na potrze-
by działalności biurowej, organizacja najmu nieruchomości 
handlowych, wynajem pomieszczeń biurowych, zarządzanie 
nieruchomościami, wynajem oraz udostępnianie powierzch-
ni biurowej oraz komercyjnej na potrzeby działalności funda-
cji, instytucji non-profit oraz instytucji pozarządowych, gro-
madzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, zbieranie 
oraz przekazywanie funduszy na cele dobroczynne, badania 
finansowe, 41 usługi w zakresie organizacji wydarzeń rozryw-
kowych i kulturalnych, organizacja koncertów muzycznych, 
organizacja wystaw i imprez kulturalnych lub edukacyjnych, 
kina, organizowanie konferencji, konkursów rozrywkowych 
lub edukacyjnych, wystawy sztuki, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do organizacji pokazów filmów, widowisk, sztuk, 
muzyki, koncertów, wystaw lub prowadzenia szkoleń edu-
kacyjnych, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci 
placów zabaw i rozrywki dla dzieci i młodzieży, prowadzenie 
zajęć sportowych i tanecznych, kursy i nauka tańca, organi-
zacja pokazów tanecznych, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do zabaw dla dzieci, usługi rozrywkowe, edukacyjne i kul-
turalne dla dzieci, młodzieży, i dorosłych, organizacja szkoleń 
i warsztatów kulinarnych, barmańskich i sommelierów, 
usługi wydawnicze, wydawanie biuletynów, gazet, czaso-
pism, katalogów, prospektów, usługi wydawnicze w zakresie 
utworów muzycznych, usługi w zakresie szkoleń i edukacji, 
badania edukacyjne, 43 restauracje, kawiarnie, herbaciarnie, 
cukiernie, winiarnie, koktajlbary, serwowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
doradztwo kulinarne, udostępnianie pomieszczeń na spo-
tkania, udostępnianie sal konferencyjnych, wynajmowanie 
sal na zebrania, udostępnianie obiektów i sprzętu na kon-
ferencje, wystawy i spotkania, usługi w zakresie samplingu 
i degustacji potraw i napojów, usługi degustacji win.
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(210) 490380 (220) 2018 09 11
(731) ATMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ATMA

(531) 02.09.04, 26.03.01, 26.03.14, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, dystrybucja materia-
łów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozlepianie 
plakatów reklamowych, reklama za pomocą sieci kompute-
rowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wy-
pożyczanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, promocja sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
prowadzenie hurtowni oraz punktów sprzedaży detalicznej 
w branży odzieżowej i obuwniczej, prowadzenie punktów 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w branży pojazdów samo-
chodowych, części zamiennych i akcesoriów motoryzacyj-
nych, 37 usługi z zakresu napraw konserwacji i diagnostyki 
pojazdów samochodowych w tym naprawy blacharskie 
i lakiernicze, 40 wywoływanie filmów fotograficznych, foto-
chemigrafia, obróbka taśm filmowych, skład fotograficzny, 
kopiowanie zdjęć, usługi drukarskie, druk sitowy, drukowa-
nie litograficzne, drukowanie ofsetowe, drukowanie rysun-
ków, usługi poligraficzne, 41 wydawanie książek, działalność 
wydawnicza inna niż reklamowa, organizowanie szkoleń, 
kursów, seminariów, pokazy kształcenia praktycznego, 
organizowanie imprez artystycznych, prowadzenie filhar-
monii, orkiestr, chórów, poprawianie kondycji zdrowotnej 
w klubach zdrowia, prowadzenie fitness-klubów, siłowni, 
usługi instruktorów gimnastyki, prowadzenie ogrodów zoo-
logicznych, botanicznych, działalność edukacyjna na rzecz 
naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody, or-
ganizowanie kampanii informacyjnych, seminariów, dyskusji 
panelowych, 44 usługi lekarskie, prowadzenie szpitali, sana-
toriów, usługi pielęgniarskie, gabinety dentystyczne, fizjote-
rapia, fizykoterapia, masaże lecznicze, łaźnie tureckie, sauny, 
gabinety odnowy biologicznej, solaria, salony piękności.

(210) 490381 (220) 2018 09 11
(731) HALA KOSZYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KOSZYKI BIURA

(531) 26.13.25, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sekretariatu, usługi sekretarskie i biu-
rowe, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi 
biurowe, wynajmowanie urządzeń, sprzętu i wyposażenia 
biurowego, fotokopiowanie, gromadzenie i systematyzowa-
nie informacji w komputerowych bazach danych, archiwiza-
cja dokumentów, obsługa centrali telefonicznych na rzecz 

innych, usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań, 
usługi w zakresie administracji biurowej, zapewnienie perso-
nelu administracyjnego, organizacja usług w zakresie powi-
tań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów 
na rzecz osób trzecich, usługi planowania spotkań bizne-
sowych, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia 
działalności na rzecz organizacji non profit, fundacji oraz in-
stytucji pozarządowych, 36 zarządzanie nieruchomościami, 
wynajem pomieszczeń biurowych, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z lokalami biurowymi, wynajem po-
mieszczeń komercyjnych, wynajem pomieszczeń gospodar-
czych na potrzeby działalności biurowej, organizacja najmu 
nieruchomości handlowych, wynajem oraz udostępnianie 
powierzchni biurowej oraz komercyjnej na potrzeby działal-
ności fundacji, instytucji non-profit oraz instytucji pozarzą-
dowych, finansowanie organizacji non profit, fundacji oraz 
instytucji pozarządowych, gromadzenie funduszy i sponso-
rowanie finansowe, zbieranie oraz przekazywanie funduszy 
na cele dobroczynne.

(210) 490389 (220) 2018 09 11
(731) YILDIRIM ÖZKAN GRACIAS, Warszawa
(540) ECRIN KIids Life

(531) 03.05.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież, odzież dziecięca, odzież niemow-
lęca, obuwie, nakrycia głowy, kamizelki, bielizna osobista, 
bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, buty sportowe, 
buty wizytowe, chusty, chustki, czapki, ubrania dżersejowe, 
trykotaże, garnitury, kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielów-
ki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, marynarki, stroje 
do maskarady, kapcie, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, 
okrycia wierzchnie, pantofle domowe, peleryny, piżamy, stro-
je plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, 
rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, su-
kienki, swetry, szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, t-shirty, 
żakiety.

(210) 490393 (220) 2018 09 11
(731) M.SKRZYPIEC I Z. SZPILKA PARAM SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) PARAM
(510), (511) 35 agencje reklamowe, dystrybucja materia-
łów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowa-
nie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, roz-
lepianie plakatów reklamowych, reklama za pomocą sieci 
komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele rekla-
mowe, wypożyczanie materiałów reklamowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, reklamy korespondencyjne, 
reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną 
(filharmonii, orkiestr, chórów), prowadzenie promocji sprze-
daży dla osób trzecich, 40 wywoływanie filmów fotogra-
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ficznych, fotochemigrafia, obróbka taśm filmowych, skład 
fotograficzny, kopiowanie zdjęć, usługi drukarskie, druk 
sitowy, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, 
drukowanie rysunków, usługi poligraficzne, 41 wydawanie 
książek, działalność wydawnicza inna niż reklamowa, orga-
nizowanie kursów korespondencyjnych, pokazy kształce-
nia praktycznego, poprawianie kondycji zdrowotnej w klu-
bach zdrowia, usługi instruktorów gimnastyki, prowadzenie 
ogrodów zoologicznych, botanicznych, działalność eduka-
cyjna na rzecz naturalnych obszarów i obiektów chronionej 
przyrody, organizowanie kampanii informacyjnych, semi-
nariów, dyskusji panelowych, 44 gabinety lekarskie, kliniki 
(lecznice), sanatoria, usługi opieki medycznej, gabinety 
dentystyczne.

(210) 490397 (220) 2018 09 11
(731) TPQLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Jasińskiego
(540) UCHO PREZESA
(510), (511) 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostar-
czanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, 
organizowanie widowisk [impresariat], pisanie scenariuszy, 
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, pozo-
wanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamo-
we, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, 
przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, telewi-
zyjne usługi rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, 
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), tele-
wizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] w internecie, usługi agencji dystrybucji bi-
letów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi poka-
zów filmowych, wystawianie spektakli na żywo.

(210) 490398 (220) 2018 09 11
(731) TPQLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Jasińskiego
(540) uchoprezesa

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostar-
czanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, 
organizowanie widowisk [impresariat], pisanie scenariuszy, 
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, pozo-
wanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamo-
we, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, 
przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, telewi-
zyjne usługi rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, 
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), tele-
wizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie muzyki cyfrowej 

[nie do pobrania] w internecie, usługi agencji dystrybucji bi-
letów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi poka-
zów filmowych, wystawianie spektakli na żywo.

(210) 490400 (220) 2018 09 11
(731) ATMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ATMA
(510), (511) 35 agencje reklamowe, dystrybucja materia-
łów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozlepianie 
plakatów reklamowych, reklama za pomocą sieci kompute-
rowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wy-
pożyczanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, promocja sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
prowadzenie hurtowni oraz punktów sprzedaży detalicznej 
w branży odzieżowej i obuwniczej, prowadzenie punktów 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w branży pojazdów samo-
chodowych, części zamiennych i akcesoriów motoryzacyj-
nych, 37 usługi z zakresu napraw konserwacji i diagnostyki 
pojazdów samochodowych w tym naprawy blacharskie 
i lakiernicze, 40 wywoływanie filmów fotograficznych, foto-
chemigrafia, obróbka taśm filmowych, skład fotograficzny, 
kopiowanie zdjęć, usługi drukarskie, druk sitowy, drukowanie 
litograficzne, drukowanie ofsetowe, drukowanie rysunków, 
usługi poligraficzne, 41 wydawanie książek, działalność wy-
dawnicza inna niż reklamowa, organizowanie szkoleń, kur-
sów, seminariów, pokazy kształcenia praktycznego, organi-
zowanie imprez artystycznych, prowadzenie filharmonii, or-
kiestr, chórów, poprawianie kondycji zdrowotnej w klubach 
zdrowia, prowadzenie fitness-klubów, siłowni, usługi instruk-
torów gimnastyki, prowadzenie ogrodów zoologicznych, 
botanicznych, działalność edukacyjna na rzecz naturalnych 
obszarów i obiektów chronionej przyrody, organizowanie 
kampanii informacyjnych, seminariów, dyskusji panelowych, 
44 usługi lekarskie, prowadzenie szpitali, sanatoriów, usługi 
pielęgniarskie, gabinety dentystyczne, fizjoterapia, fizykote-
rapia, masaże lecznicze, łaźnie tureckie, sauny, gabinety od-
nowy biologicznej, solaria, salony piękności.

(210) 490407 (220) 2018 09 11
(731) STUDZIŃSKA ELŻBIETA CZARNY KOT, Warszawa
(540) CZARNY KOT MY WARSAW RESIDENCE
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, zjazdów, sympo-
zjów, spotkań towarzyskich i biznesowych, organizowanie 
imprez plenerowych, kasyna, kluby służące poprawianiu 
zdrowia i rekreacji, organizowanie loterii, kluby nocne, orga-
nizowanie balów, przyjęć, organizowanie koncertów, orga-
nizowanie widowisk artystycznych i różnych innych imprez 
kulturalnych, organizowanie konkursów, teleturniejów, kon-
kursów piękności, 43 usługi hotelarskie, usługi gastronomicz-
ne, hotele, motele, pensjonaty, bary, bary szybkiej obsługi, 
kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy, 
stołówki, domy wczasowe, wynajmowanie mieszkań na po-
byt czasowy, rezerwacja miejsc w hotelach, pensjonatach, 
wynajmowanie sal na posiedzenia, na spotkania towarzyskie 
i biznesowe, przygotowywanie dań na zamówienie oraz do-
stawa potraw na zamówienie, catering.
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(210) 490408 (220) 2018 09 11
(731) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) MAGNITUDE

(531) 26.03.01, 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy, wody toaletowe, wody po goleniu, 
wody kolońskie, wyroby kosmetyczne dla mężczyzn, kosme-
tyki do golenia, kosmetyki po goleniu, kremy kosmetyczne, 
mydła i żele do golenia, mydła i żele do mycia ciała, pod 
prysznic, woski, olejki, żele do włosów, pomady do pielęgna-
cji i modelowania wąsów oraz brody, odświeżacze do ust, 
toniki, szampony, odżywki do włosów, preparaty do ką-
pieli, preparaty do pielęgnacji skóry, do pielęgnacji twarzy 
i do pielęgnacji włosów, dezodoranty osobiste, dezodoranty 
antyperspiracyjne, dezodoranty perfumowane, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji stóp, w tym chroniące przed 
nadmiernym poceniem się stóp, talk kosmetyczny, prepara-
ty kosmetyczne do higieny intymne, zestawy upominkowe 
kosmetyczne.

(210) 490417 (220) 2018 09 11
(731) BRZEZIŃSKI SZYMON MS LOGISTICS PARTNER 

SILESIA, Siemianowice Śląskie
(540) MS Logistics

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży.

(210) 490419 (220) 2018 09 11
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Shenzhen, CN
(540) nova
(510), (511) 9 okulary inteligentne, zegarki inteligentne, fo-
lie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, 
przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, 
pokrowce na smartfony, etui na smartfony, folie ochronne 
dostosowane do ekranów telefonów komórkowych, kijki 
do robienia selfie [monopody ręczne], wideofony, ramki cy-
frowe do zdjęć, mikrofony, sprzęgacze [urządzenia przetwa-
rzające dane], urządzenia do przetwarzania danych, karty 
z układem scalonym [karty inteligentne], transpondery, obu-
dowy głośników, odbiorniki audiowizualne, ekrany wideo, 
aparatura do komunikacji sieciowej, modemy, pokrowce 
na laptopy, smartfony, baterie elektryczne, ładowarki do ba-
terii, przenośne źródła zasilania [baterie do ponownego ła-
dowania], tablety, laptopy, notebooki, torby do noszenia lap-
topów, słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki [douszne], 
głośniki, przenośne odtwarzacze multimedialne, urządzenia 
do transmisji dźwięku, kamery wideo, aparaty fotograficzne, 
paski do telefonów komórkowych, klawiatury komputerowe, 
myszy [komputerowe urządzenia peryferyjne], osłony telefo-
nów, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, 
krokomierze [pedometry], elektryczne urządzenia monito-
rujące, inteligentne bransoletki [przyrządy pomiarowe], na-
grane programy komputerowe, nagrane komputerowe pro-

gramy sterujące, programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], aplikacje komputerowe do pobrania, soczewki 
optyczne, urządzenia do analizy gazu, wagi, odtwarzacze ka-
setowe samochodowe, bezprzewodowe zestawy słuchaw-
kowe do smartfonów, monitory wideo, cyfrowe urządzenia 
do przetwarzania sygnałów głosowych, interfejsy audio, 
elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk 
[efekty] do instrumentów muzycznych, korektory [urządze-
nia audio], zestawy do noszenia na głowie do rzeczywistości 
wirtualnej, cyfrowe nagrywarki wideo do użytku w pojaz-
dach, dekodery telewizyjne, cyfrowe stacje meteorologiczne, 
biochipy, urządzenia do detekcji podczerwieni, elektronicz-
ne breloki do kluczy będące urządzeniami zdalnego stero-
wania, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, baterie 
do papierosów elektronicznych, urządzenia do identyfikacji 
odcisków palców, urządzenia do rozpoznawania twarzy, wy-
krywacze [detektory], przyrządy pomiarowe, urządzenia dia-
gnostyczne nie do celów medycznych, czujniki, czujniki alar-
mowe, wtyczki, gniazdka i inne kontakty [złącza elektryczne], 
gniazdka elektryczne, wielostykowe panele rozdzielcze, 
urządzenia do zdalnego sterowania do użytku domowego, 
przełączniki elektryczne, alarmy dźwiękowe, elektryczne 
instalacje przeciwwłamaniowe, wykrywacze dymu, elektro-
niczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, alar-
my do wykrywania gazów łatwopalnych, centralne jednostki 
alarmowe, cyfrowe zamki do drzwi, biometryczne zamki 
do drzwi na odcisk palca, projektory ciekłokrystaliczne [LCD], 
projektory automatycznie regulujące ostrość obrazu, projek-
tory wideo, projektory przenośne, wagi z analizatorami tkan-
ki tłuszczowej do użytku domowego, elektroniczne wagi 
łazienkowe, analizatory powietrza, kable lub przewody USB 
do transmisji danych, łączniki elektryczne, złącza do przewo-
dów elektrycznych.

(210) 490442 (220) 2018 09 12
(731) MEDIA DATA MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) mdm media data mind
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, interfej-
sy komputerowe, magnetyczne nośniki danych, oprogra-
mowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane 
lub do pobrania, optyczne nośniki danych, platformy opro-
gramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, 
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
programy komputerowe nagrane, programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, 
35 administrowanie programami lojalności konsumenta, 
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w za-
kresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, in-
formacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, marketing ukierunkowany, obróbka tekstów, opty-
malizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, po-
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moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, 
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama typu „piać za kliknięcie”, 
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów infor-
macji do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne 
zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, usługi public relations, usłu-
gi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo-
wych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakre-
sie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu 
rynkowego, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, 41 informacja o edukacji, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja 
mikrofilmów.

(210) 490453 (220) 2018 09 12
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Stoperan. Nie biegam
(510), (511) 35 marketing bezpośredni, marketing inter-
netowy, informacja marketingowa, kampanie marketingo-
we, usługi marketingowe, marketing dotyczący promocji, 
usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie do-
tyczące marketingu, dostarczanie informacji marketingo-
wej, planowanie strategii marketingowych, usługi agencji 
marketingowych, dostarczanie biznesowych informacji 
marketingowych, analizy w zakresie marketingu, udziela-
nie informacji dotyczących marketingu, porady w zakresie 
marketingu, usługi w zakresie marketingu produktów, re-
klama za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe 
i marketingowe online, informacja handlowa, rozpowszech-
nianie informacji biznesowych, dostarczanie informacji mar-
ketingowych, usługi informacji biznesowej, reklama, publi-
kacja reklam, kompilacja reklam, przygotowywanie reklam, 
umieszczanie reklam, produkcja reklam, rozpowszechnianie 
reklam, reklamy online, reklama i usługi reklamowe, usługi 
reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
reklama i marketing, doradztwo dotyczące reklamy, usługi 
reklamy zewnętrznej, publikowanie literatury reklamowej, 
publikowanie materiałów reklamowych, publikacja treści 
reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, 
rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, badania w za-
kresie reklamy, reklamy radiowe i telewizyjne, przygoto-
wywanie kampanii reklamowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
usługi reklamowe i marketingowe, analizy w zakresie rekla-
my, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi promo-
cyjne i reklamowe, publikowanie materiałów reklamowych 

online, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, 
doradztwo reklamowe i marketingowe, usługi informacyj-
ne dotyczące reklamy, gromadzenie informacji związanych 
z reklamą, udzielanie informacji związanych z reklamą, dys-
trybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszech-
nianie produktów do celów reklamowych, usługi reklamowe 
w zakresie komercjalizacji nowych produktów, usługi han-
dlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży.

(210) 490457 (220) 2018 09 12
(731) EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA, Lipa
(540) Z POLSKICH SADÓW I OGRODÓW

(531) 01.17.11, 05.03.13, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 musy deserowe, musy owocowo-warzywne, 
musy warzywne, musy owocowe, 32 aperitify bezalkoholo-
we, bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje do produkcji 
napojów, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, 
napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, 
napoje orzeźwiające, napoje z soku pomidorowego, soki, sy-
ropy do napojów.

(210) 490482 (220) 2018 09 12
(731) NIEMIEC MARCIN, Cianowice
(540) WINNICA AMONIT
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w szczególności wino, 
43 kawiarnie, restauracje, usługi agroturystyki w zakresie 
tymczasowego zakwaterowania.

(210) 490523 (220) 2018 09 13
(731) ORTHODESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) d orthodesign

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.18
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, me-
dyczne, artykuły ortopedyczne i rehabilitacyjne, balkoniki 
i chodziki dla osób niepełnosprawnych, wózki na kółkach 
do celów medycznych, urządzenia ortopedyczne, urządze-
nia medyczne w postaci pojazdów kroczących, urządzenia 
do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, 35 pośred-
nictwo w obrocie sprzętem rehabilitacyjnym, ortopedycz-
nym i materiałami medycznymi, sprzedaż detaliczna środ-
ków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży hurtowej i de-
talicznej, także za pośrednictwem Internetu takich towarów 
jak: urządzenia i sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i me-
dyczny, wózki dla niepełnosprawnych, reklama, zarządzanie 
w działalności handlowej.
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(210) 490525 (220) 2018 09 13
(731) MAZGAJSKA BEATA IFA, Warszawa
(540) AQUASUReH2

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 urządzenia stosowane w zabiegach kosme-
tycznych do oczyszczania skóry za pomocą oczyszczania 
wodorowego.

(210) 490660 (220) 2018 09 17
(731) BENEDICTUS MEMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Piwo Benedyktyńskie

(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo słodowe, piwo.

(210) 490661 (220) 2018 09 17
(731) BENEDICTUS MEMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Piwo MNISZE

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo słodowe, piwo.

(210) 490662 (220) 2018 09 17
(731) BENEDICTUS MEMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Piwo Przeora

(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo słodowe, piwo.

(210) 490663 (220) 2018 09 17
(731) BENEDICTUS MEMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Piwo Opata

(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo słodowe, piwo.

(210) 490664 (220) 2018 09 17
(731) WÓDKI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczyrk

(540) królowa gór
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alko-
holowe, wino.

(210) 490665 (220) 2018 09 17
(731) BENEDICTUS MEMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Piwo Szafarza

(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 32 piwo słodowe, piwo.

(210) 490689 (220) 2018 09 18
(731) WODY MINERALNE OSTROMECKO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ostromecko

(540) Ostromecko Królowa Polskich Wód
(510), (511) 32 wody niegazowane, wody musujące, wody 
gazowane, wody źródlane, wody mineralne, wody aroma-
tyzowane, napoje bezalkoholowe, wody stołowe, wody so-
dowe, wody gazowane, wody smakowe, wody uzdatnione, 
wody litowe, wody selcerskie, napoje gazowane, napoje 
smakowe na bazie wody.

(210) 490717 (220) 2018 09 19
(731) FABRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EASY GO

(531) 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 490718 (220) 2018 09 19
(731) FABRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EASY GO ONE GEL

(531) 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne (preparaty 
medyczne).

(210) 490720 (220) 2018 09 19
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) KIELCE Chrzan LUKSUSOWY POCZUJ MOC! aż 70% 

CHRZANU
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(531) 19.03.01, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.24, 26.01.03, 26.01.16, 
05.09.12, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 warzywa konserwowane, chrzan.

(210) 490722 (220) 2018 09 19
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) KIELCE Gastronomia Majonez GASTRONOMICZNY

(531) 08.07.25, 19.01.04, 24.09.02, 24.09.24, 25.01.15, 26.01.06, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezu.

(210) 490725 (220) 2018 09 19
(731) KOSMOWSKI MAREK, Mielno
(540) POLANIN
(510), (511) 32 piwo.

(210) 490742 (220) 2018 09 19
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK 

SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) SORENO

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 taborety, meble tapicerowane.

(210) 490743 (220) 2018 09 19
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK 

SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) VERSO

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 taborety, meble tapicerowane.

(210) 490745 (220) 2018 09 19
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK 

SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) LIVIA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 24 poszewki, koce.

(210) 490747 (220) 2018 09 19
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) AKUVAX

(531) 13.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty z olejami 
roślinnymi do celów medycznych, produkty medyczne sto-
sowane do ucha.

(210) 490748 (220) 2018 09 19
(731) TOWARZYSTWO JEZUSOWE, PROWINCJA POLSKI 

POŁUDNIOWEJ, Kraków
(540) DEON

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi serwisów społecznościowych online.

(210) 490749 (220) 2018 09 19
(731) MILEWSKA ANNA TRIUMF SERVICE, Łódź
(540) Cargocraft

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem budynków, dzierżawa lub wyna-
jem budynków, wynajem nieruchomości, zarządzanie nie-
ruchomością, zarządzanie nieruchomościami, 39 transport, 
transport helikopterowy, transport łodziami, transport stat-
kami, transport promowy, transport samochodowy, trans-
port kontenerowcami, transport rurociągami, transport 
lądowy, transport ładunków, transport morski, transport 
wodny, transport drogowy, transport lotniczy, transport 
towarów, transport powietrzny, transport kolejowy, trans-
port rzeczny, transport autobusowy, transport strzeżony, 
transport bagażu, transport barkami, transport pasażerski, 
transport paczek, transport pojazdów, transport bagażo-
wy, organizowanie transportu, czarterowanie transportu, 
logistyka transportu, rezerwacja transportu, rezerwowanie 
transportu, transport ładunków statkiem, transport i skła-
dowanie, transport lądowy osób, transport wodami śród-
lądowymi, transport przedmiotów wartościowych, organi-
zowanie transportu ładunków, organizowanie transportu 
towarów, usługi transportu ładunków, rezerwowanie trans-
portu promami, usługi transportu statkami, rezerwowanie 
transportu powietrznego, usługi transportu promowego, 
organizowanie transportu pasażerskiego, wynajmowanie 
transportu kolejowego, wynajmowanie transportu drogo-
wego, usługi transportu pojazdami, organizowanie trans-
portu powietrznego, organizowanie transportu bagażu, 
rezerwowanie transportu autokarowego, rezerwowanie 
transportu kolejowego, usługi transportu wodnego, usługi 
transportu powietrznego, usługi transportu drogowego, 
wypożyczanie środków transportu, usługi pośrednictwa 
transportowego, wynajem pojazdów transportowych, 
transport pasażerów i ładunków, transport i dostawy towa-
rów, transport i składowanie towarów, organizowanie trans-
portu i podróży, usługi wynajmu pojemników transporto-
wych, transport pasażerów i ich bagażu, usługi transportu 
drogowego dla pasażerów, profesjonalne doradztwo w za-
kresie transportu, usługi w zakresie organizowania trans-
portu, usługi w zakresie transportu kontenerowego, usługi 
w zakresie transportu towarów, usługi transportu zbioro-
wego dla ludności, usługi w zakresie transportu bagażu, 
usługi w zakresie transportu drogowego, usługi konsulta-
cyjne związane z transportem, usługi doradcze związane 
z transportem, usługi informacyjne związane z transpor-
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tem, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lą-
dowego, usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowe-
go, usługi doradcze związane z transportem drogowym, 
organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, 
dzierżawa palet do transportu lub składowania towarów, 
wypożyczanie palet i kontenerów do transportu towa-
rów, transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną 
i wodną, spedycja, spedycja towarów, spedycja ładunków, 
spedycja towarów drogą powietrzną, spedycja towarów 
drogą lądową, spedycja ładunków drogą morską, spedycja 
ładunku pomiędzy portami morskimi, wynajem pojazdów, 
wynajem magazynów, wynajem przyczep, wynajem kon-
tenerów, wynajem samochodów, wynajem wózków wi-
dłowych, wynajem pojazdów pasażerskich, wynajem seg-
mentów magazynowych, wynajem miejsc magazynowych, 
wynajem przestrzeni magazynowej, kontraktowy wynajem 
pojazdów, wynajem pojazdów ciężarowych, wypożyczanie 
i wynajem pojazdów, wynajem pojazdów z kierowcą, wy-
najem przenośnych kontenerów magazynowych, wynajem 
ciężarówek i przyczep, wynajem silnikowych pojazdów 
lądowych, wynajem pojemników dla branży transporto-
wej, wynajem przyczep do przewozu samochodów, wy-
najem palet do użytku przemysłowego i komercyjnego, 
wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, 
wynajem maszyn i urządzeń do pakowania lub zawijania, 
wynajmowanie pojazdów, wynajmowanie magazynów, 
wynajmowanie miejsc parkingowych, magazynowanie, 
magazynowanie towarów, magazynowanie ładunków, 
magazynowanie bagażu, magazynowanie paczek, maga-
zynowanie towarów handlowych, magazynowanie i skła-
dowanie, usługi związane z magazynowaniem towarów, 
wypożyczanie pojazdów, wynajem pojazdów użytkowych, 
organizacja wynajmu pojazdów, wypożyczanie pojazdów 
drogowych, czarterowanie pojazdów do transportu, wypo-
życzanie ciężarówek i pojazdów.

(210) 490754 (220) 2018 09 19
(731) GRYCZ BARTOSZ, Luboń
(540) Chronos development

(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.01.08, 07.01.24, 07.01.25
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finan-
sowe, dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, 
finansowanie nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, 
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 37 usługi budow-
lane, w tym: budownictwo obiektów mieszkaniowych, han-
dlowych, biur, hoteli, obiektów sportowych, budownictwo 
przemysłowe, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, do-
radztwo budowlane, 42 architektura, projektowanie budyn-
ków, dekoracja wnętrz.

(210) 490755 (220) 2018 09 19
(731) GRYCZ BARTOSZ, Luboń
(540) CHRONOS
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finan-
sowe, dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, 
finansowanie nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, 
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 37 usługi budow-
lane, w tym: budownictwo obiektów mieszkaniowych, han-
dlowych, biur, hoteli, obiektów sportowych, budownictwo 

przemysłowe, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, do-
radztwo budowlane, 42 architektura, projektowanie budyn-
ków, dekoracja wnętrz.

(210) 490757 (220) 2018 09 19
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) OLENOS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.07
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty z olejami 
roślinnymi do celów medycznych, produkty medyczne sto-
sowane do nosa.

(210) 490758 (220) 2018 09 19
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) nordisept
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, preparaty do celów medycz-
nych z dodatkami roślinnymi, dietetyczne środki spożywcze, 
komponenty produktów dietetycznych do celów zdrowot-
nych, preparaty z ziołami i ekstraktami roślinnymi do celów 
medycznych, wyroby medyczne.

(210) 490762 (220) 2018 09 19
(731) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec
(540) BIZON
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin 
rolniczych i ich mieszanki.

(210) 490768 (220) 2018 09 20
(731) BIELAŃSKA ALEKSANDRA PEGO PERE, Warszawa
(540) S SPIRATEK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 27 dywany, dywaniki łazienkowe, dywany mo-
dlitewne, podkłady dywanowe, dywaniki futrzane, chod-
niki dywanowe, wykładziny podłogowe, maty łazienkowe, 
dywaniki podłogowe do samochodów, dywany i maty sa-
mochodowe, płytki dywanowe, materiały antypoślizgowe 
do użytku z dywanami.

(210) 490772 (220) 2018 09 20
(731) FART PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Toruń

(540) FART PRODUKT
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.01.01, 01.01.25, 01.07.06, 01.07.08, 
03.07.05, 03.07.24, 26.04.02, 26.04.13, 26.04.15

(510), (511) 6 rolety zewnętrzne, 20 rolety wewnętrzne, ża-
luzje wewnętrzne, żaluzje pionowe.

(210) 490785 (220) 2018 09 20
(731) FLEET MEETINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Fleet Derby

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prezentacja oraz promocja produktów 
i usług, reklama produktów oraz usług należących do róż-
nych firm związanych z branżą flotową.

(210) 490786 (220) 2018 09 20
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) NORDISEPT

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 05.11.01, 05.11.02, 05.11.03
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, preparaty do celów medycz-
nych z dodatkami roślinnymi, dietetyczne środki spożywcze, 
komponenty produktów dietetycznych do celów zdrowot-
nych, preparaty z ziołami i ekstraktami roślinnymi do celów 
medycznych, wyroby medyczne.

(210) 490794 (220) 2018 09 21
(731) DROPPLANT KRZYSZTOF ZIMNICKI SPÓŁKA JAWNA, 

Kostomłoty Drugie
(540) DROPPLANT
(510), (511) 11 dyfuzory nawadniające kropelkowe [urzą-
dzenia nawadniające], systemy nawadniania kropelkowego, 
zraszacze do nawadniania, rolnicze urządzenia nawadniają-
ce, systemy zraszające do nawadniania, maszyny zraszające 
do nawadniania rolniczego, końcówki wylotowe rozpylające 
do nawadniania, maszyny zraszające do nawadniania ogrod-
niczego, systemy zraszające do nawadniania trawników, 
urządzenia nawadniające do celów ogrodniczych, instalacje 
spryskujące do automatycznego nawadniania pól, auto-
matyczne urządzenia zraszające do nawadniania w rolnic-
twie, automatyczne urządzenia zraszające do nawadniania 
w ogrodnictwie, urządzenia do nawadniania do zastoso-
wania w rolnictwie, instalacje automatyczne nawadniające 
do użytku w rolnictwie, urządzenia nawadniające [automa-
tyczne] do stosowania w ogrodzie, instalacje automatyczne 
nawadniające do użytku w ogrodnictwie zraszacze [automa-
tyczne instalacje] do nawadniania kwiatów i roślin, 17 rury 
niemetalowe do nawadniania, porowate węże do nawad-
niania, węże przystosowane do nawadniania, węże do wody 
do nawadniania, rury elastyczne do użytku przy nawadnia-
niu, 37 instalowanie i konserwacja systemów nawadniają-
cych, inżynieria wodno-lądowa w zakresie nawadniania, 
budownictwo wodno-lądowe w zakresie nawadniania, in-
stalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania.

(210) 490796 (220) 2018 09 21
(731) DROPPLANT KRZYSZTOF ZIMNICKI SPÓŁKA JAWNA, 

Kostomłoty Drugie

(540) DROPPLANT

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 dyfuzory nawadniające kropelkowe [urzą-
dzenia nawadniające], systemy nawadniania kropelkowego, 
zraszacze do nawadniania, rolnicze urządzenia nawadniają-
ce, systemy zraszające do nawadniania, maszyny zraszające 
do nawadniania rolniczego, końcówki wylotowe rozpylające 
do nawadniania, maszyny zraszające do nawadniania ogrod-
niczego, systemy zraszające do nawadniania trawników, 
urządzenia nawadniające do celów ogrodniczych, instalacje 
spryskujące do automatycznego nawadniania pól, auto-
matyczne urządzenia zraszające do nawadniania w rolnic-
twie, automatyczne urządzenia zraszające do nawadniania 
w ogrodnictwie, urządzenia do nawadniania do zastoso-
wania w rolnictwie, instalacje automatyczne nawadniające 
do użytku w rolnictwie, urządzenia nawadniające [automa-
tyczne] do stosowania w ogrodzie, instalacje automatyczne 
nawadniające do użytku w ogrodnictwie, zraszacze [auto-
matyczne instalacje] do nawadniania kwiatów i roślin, 17 rury 
niemetalowe do nawadniania, porowate węże do nawadnia-
nia, węże przystosowane do nawadniania, węże do wody 
do nawadniania, rury elastyczne do użytku przy nawad-
nianiu, 37 instalowanie i konserwacja systemów nawadnia-
jących, inżynieria wodno-lądowa w zakresie nawadniania, 
budownictwo wodno-lądowe w zakresie nawadniania, in-
stalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania.

(210) 490801 (220) 2018 09 21
(731) FECKO JAN MICHAŁ ADVERTEX, Wrocław
(540) Advertex

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 tekstylne artykuły kąpielowe, ręczniki, ręcz-
niki frotte, ręczniki kuchenne, ręczniki łazienkowe, ręczniki 
do rąk, ręczniki do twarzy, ręczniki plażowe, prześcieradła 
kąpielowe (ręczniki), materiał ręcznikowy, bielizna domowa, 
ręczniki szybkoschnące, ręczniki z mikrofibry, bielizna poście-
lowa i koce, wyroby tekstylne, tekstylia do druku cyfrowego, 
tkaniny, wyroby tekstylne reklamowe, ręczniki z nadrukiem, 
ręczniki z mikrofibry, 25 odzież sportowa, szlafroki, odzież 
robocza, odzież reklamowa, 35 usługi handlu hurtowego 
i sprzedaż hurtowa przez Internet w zakresie tekstyliów 
i odzieży, w tym tekstyliów reklamowych i odzieży reklamo-
wej oraz sportowej, usługi reklamowe, 40 szycie na zamó-
wienie, haftowanie, usługi druku na tekstyliach.

(210) 490803 (220) 2018 09 21
(731) WOLF DISTILLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WOLF & OAK
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alko-
hole wysokoprocentowe, alkohole destylowane, napoje al-
koholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe z owoców, 
napoje spirytusowe, whisky, whisky bourbon, wina, wina 
musujące, wódki, likiery, nalewki, aperitify, cydry, koktajle, 
miód pitny, wyciągi z owoców alkoholowe, ekstrakty alko-
holowe, esencje alkoholowe, 35 usługi reklamowe, reklama 
osób trzecich, pośrednictwo handlowe, zarządzanie w dzia-
łalności handlowej, usługi sklepów detalicznych w branży 
monopolowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna napoi alko-
holowych, alkoholi wysokoprocentowych, alkoholi desty-
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lowanych, napoi bezalkoholowych, napoi wzbogaconych 
witaminami lub mikroelementami, dystrybucja materiałów 
reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów i bro-
szur, gadżetów, reklamy, organizowanie wystaw i pokazów 
w celach handlowych i reklamowych, zaopatrzenie osób 
trzecich, zarządzanie destylarniami, 43 destylarnie, winiarnie, 
puby, bary, kawiarnie, restauracje, usługi zaopatrzenia w na-
poje, organizowania przyjęć gastronomicznych, catering, 
usługi degustacji alkoholi destylowanych, usługi degustacji 
win i napojów alkoholowych, usługi hotelowe.

(210) 490804 (220) 2018 09 21
(731) WOLF DISTILLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WOLF & OAK DISTILLERY

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 
27.05.01

(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alko-
hole wysokoprocentowe, alkohole destylowane, napoje al-
koholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe z owoców, 
napoje spirytusowe, whisky, whisky bourbon, wina, wina 
musujące, wódki, likiery, nalewki, aperitify, cydry, koktajle, 
miód pitny, wyciągi z owoców alkoholowe, ekstrakty alko-
holowe, esencje alkoholowe, 35 usługi reklamowe, reklama 
osób trzecich, pośrednictwo handlowe, zarządzanie w dzia-
łalności handlowej, usługi sklepów detalicznych w branży 
monopolowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna napoi alko-
holowych, alkoholi wysokoprocentowych, alkoholi desty-
lowanych, napoi bezalkoholowych, napoi wzbogaconych 
witaminami lub mikroelementami, dystrybucja materiałów 
reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów i bro-
szur, gadżetów, reklamy, organizowanie wystaw i pokazów 
w celach handlowych i reklamowych, zaopatrzenie osób 
trzecich, zarządzanie destylarniami, 43 destylarnie, winiarnie, 
puby, bary, kawiarnie, restauracje, usługi zaopatrzenia w na-
poje, organizowania przyjęć gastronomicznych, catering, 
usługi degustacji alkoholi destylowanych, usługi degustacji 
win i napojów alkoholowych, usługi hotelowe.

(210) 490805 (220) 2018 09 21
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA REVEAL YOUTH
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makija-
żu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, pro-
dukty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, 
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów 

medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, 
brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 490806 (220) 2018 09 21
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA FACE&BODY CARE CREAM
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skó-
ry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty 
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i ką-
pieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, 
dezodoranty i antyperspiranty, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaleto-
we, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 prepa-
raty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji 
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycz-
nych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele 
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.

(210) 490807 (220) 2018 09 21
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LONG4LASHES KRIOTERAPIA WŁOSÓW
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pie-
lęgnacji włosów, odżywki, maski do włosów, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, 
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolo-
rowe, środki do mycia i kąpieli, 5 preparaty farmaceutyczne, 
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do ce-
lów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, ma-
ski do celów leczniczych, produkty do włosów do celów 
leczniczych.

(210) 490809 (220) 2018 09 21
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA SENSI NATURA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do gole-
nia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makija-
żu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, pro-
dukty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, 
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów 
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, 
brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 490810 (220) 2018 09 21
(731) ANGEMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) EAGERS CLUB
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(531) 02.09.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.21, 26.11.03, 26.11.12, 
27.05.01

(510), (511) 28 akcesoria nadmuchiwane do basenów, amu-
nicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], artykuły 
gimnastyczne, automaty do gier hazardowych, automaty 
do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty 
do gry, balony, bandy stołów bilardowych, bańki mydlane 
[zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bloki 
startowe [artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń 
do szermierki, broń harpunowa [artykuły sportowe], broń pa-
intballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, butelki 
do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyż-
wami, choinki z materiałów syntetycznych, ciastolina, czujni-
ki brania [sprzęt wędkarski], deski do paddleboardingu, deski 
do pływania, deski surfingowe, deskorolki, dętki do piłek 
do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), dyski latające, dyski 
sportowe, dzwonki na choinkę, dżojstiki do gier wideo, ekra-
ny maskujące [artykuły sportowe], ekspandery [ćwiczenia], 
figurki do zabawy, folie ochronne przystosowane do ekra-
nów gier przenośnych, gra w domino, gra w kulki, gry plan-
szowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wy-
świetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z ob-
ręczami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki 
wędkarskie, hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, igły 
do pompek do pompowania piłek do gier, kalafonia używa-
na przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów 
[zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pły-
wania, karty do bingo, karty do gry, karuzele do wesołych 
miasteczek, kije do gier, kije do snookera, kije golfowe, kije 
hokejowe, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, 
kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabaw-
ki], kontrolery do konsoli gier, końcówki do kijów bilardo-
wych, kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], kości 
do gry, krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, 
kubki na kości do gry, kule bilardowe, lalki, latawce, lotki [gry], 
lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, ma-
dżong, marionetki, maski szermiercze, maski teatralne, maski 
zabawkowe, maszty do desek windsurfingowych, maszyny 
do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, 
maszyny i urządzenia do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewnia-
ne lalki umieszczone jedna w drugiej], maty z zabawkami dla 
niemowląt, misie pluszowe, modele będące zabawkami, mo-
dele pojazdów w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nago-
lenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], 
narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów spor-
towych], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby 
choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słody-
czy], pachinko [japońska gra automatowa], pałeczki mażoret-
kowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, pasy 
do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły spor-
towe], pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier 
i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, plastelina do za-
bawy, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płe-
twy do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], pod-
bieraki dla wędkarzy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, 
pokrycie ślizgów nart, pompki specjalnie przystosowane 
do pompowania piłek do gier, proce [artykuły sportowe], 
przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunika-
cyjne, przybory do łucznictwa, przyrządy do naprawy darni 
na polu golfowym [akcesoria golfowe], przyrządy do wyrzu-
cania rzutek strzelniczych, przyrządy stosowane do ćwiczeń 
fizycznych, rakiety śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice 
bokserskie, rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], rękawi-
ce do gier, rękawice do szermierki, rękawice golfowe, roboty 
zabawkowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, 
rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], 
rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody 

do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów, siatki 
na motyle, siatki tenisowe, skóra focza [pokrycia na narty], 
smycze do desek surfingowych, spławiki wędkarskie, sprzęt 
do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery trenin-
gowe, sterowniki do zabawek, stojaki do choinek, stoły bilar-
dowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetona-
mi, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, strzelają-
ce zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, su-
spensoria dla sportowców, szachownice, szachy, szpule 
do latawców, sztuczne przynęty wędkarskie, śmieszne ga-
dżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, śnieg 
sztuczny na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tar-
cze strzelnicze, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez,tor-
by na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, 
trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] 
do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], tuby strzelające 
na imprezy, tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla 
lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], 
uprząż wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządzenia 
do sztuczek magicznych, urządzenia do wyrzucania piłek te-
nisowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, 
urządzenia pływackie do pływania, urządzenia zaciskowe 
[sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub ry-
bołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki, wiąza-
nia do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla 
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe, 
wrotki, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], wstążki do gim-
nastyki artystycznej, zabawki, zabawki dla zwierząt domo-
wych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiec-
twa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy mo-
deli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie 
[przedmioty do zabawy], żetony do gier hazardowych, żyłki 
wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolo-
tów w pomniejszonej skali, 41 chronometraż imprez sporto-
wych, cyrki, doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, dubbing, edukacja religijna, fotografia, fotorepor-
taże, hazard, informacja o edukacji, informacja o imprezach 
rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie 
aikido, komputerowe przygotowanie materiałów do publika-
cji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy 
korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na ta-
śmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, 
nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, organizacja 
imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, orga-
nizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowa-
nie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizo-
wanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, or-
ganizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisa-
nie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż re-
klamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla ar-
tystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja 
mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadze-
nie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowa-
dzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fit-
ness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, pu-
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blikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc 
na pokazy, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem po-
jazdów], sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany 
edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sado [szkolenia z ja-
pońskiej ceremonii picia herbaty], szkoły z internatem, świad-
czenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozryw-
kowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura 
zwierząt, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udo-
stępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, 
udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], 
udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicz-
nych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów 
[rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, 
usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczo-
ne przez szkoły, usługi gier oferowane w systemie on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usłu-
gi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia 
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne 
lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi mu-
zeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, 
usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usłu-
gi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, 
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe 
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenera oso-
bistego [trening sprawności fizycznej], 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], usługi w zakresie tłumaczeń 
ustnych, usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorni-
ków radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, 
wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie 
kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, 
wynajmowanie stadionów, wypożyczanie akwariów pokojo-
wych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji 
teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie de-
koracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie 
filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożycza-
nie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nur-
kowania, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zaba-
wek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli 
rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].

(210) 490812 (220) 2018 09 21
(731) Banco Santander, S.A., Santander (Cantabria), ES
(540) Santander Consumer Finanse

(531) 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, ban-
kowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, do-
radztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, administrowanie planami ubezpiecze-
niowymi, organizowanie ubezpieczenia, leasing finansowy, 
usługi w zakresie informacji finansowej, doradztwa finan-
sowego i konsultingu finansowego, finansowanie zakupów 
konsumenckich, wycena finansowa [ubezpieczenia, ban-

kowość, nieruchomości], usługi inwestycyjne dotyczące 
środków pieniężnych, funduszy hedgingowych i funduszy 
typu private equity, doradztwo w zakresie funduszy powier-
niczych, finansowe usługi bankowe, usługi bankowe, ban-
kowość on-line i bankowość prywatna, usługi depozytów 
sejfowych, sponsorowanie finansowe, przydzielanie stypen-
diów naukowych, emisja kart kredytowych i debetowych, 
weryfikacja czeków, ściąganie należności i faktoring, fakto-
ring, crowdfunding, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 
handel walutami i wymiana walut, usługi aktuarialne, handel 
akcjami, usługi maklerskie, pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, pośrednictwo giełdowe, usługi maklerskie do-
tyczące akcji, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, 
depozyty kosztowności, finansowe izby rozrachunkowe, do-
radztwo w zakresie nieruchomości, wycena nieruchomości.

(210) 490844 (220) 2018 09 21
(731) BLUESOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) BlueSoft

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.04, 07.05.01
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa sieci telekomuni-
kacyjnych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego 
i systemów elektroenergetycznych, 42 usługi konsultacyj-
ne dotyczące komputerów i informatyki, analiza systemu 
komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, 
tworzenia kopii zapasowych danych poza komputerem, po-
wielanie programów komputerowych, usługi informatyczne 
w zakresie elektronicznego przechowywania danych, in-
stalacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, 
aktualizacja, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
konwersja danych z programów komputerowych i danych 
fizycznych nie przeliczeniowych, doradztwo w zakresie 
technologii komputerowej, doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo w zakresie projekto-
wania i rozwoju sprzętu komputerowego, monitorowanie 
systemów komputerowych przez zdalny dostęp, dostarcza-
nie informacji na temat technologii komputerowej i progra-
mowania za pośrednictwem strony internetowej, wynajem 
serwerów sieciowych, wynajem komputerów, wynajem 
oprogramowania komputerowego, badania naukowe i mier-
nicze, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktu-
alizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemu 
komputerowego, badania i rozwój nowych produktów dla 
osób trzecich w zakresie oprogramowania komputerowego, 
usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych.

(210) 491005 (220) 2018 09 26
(731) DZIUBA SEBASTIAN JÓZEF POLSKI BANAN, Wrocław
(540) POLSKI BANAN
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(531) 05.07.18, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 etui na telefony, tablety, laptopy i inne urzą-
dzenia mobilne, folia ochronna na telefony, tablety, laptopy 
i inne urządzenia mobilne, szkło hartowane na telefony, ta-
blety, laptopy i inne urządzenia mobilne, sprzęt do telefonii 
komputerowej, telefony, tablety, laptopy, zestawy telefonicz-
ne, wtyczki telefoniczne, adaptery telefoniczne, słuchawki 
telefoniczne, futerały na telefony, złącza do telefonów, bate-
rie do telefonów, zestawy słuchawkowe do telefonów, osło-
ny na telefony komórkowe, uchwyty samochodowe do te-
lefonów, oprogramowanie do telefonów komórkowych, 
wyświetlacze do telefonów komórkowych, paski do telefo-
nów komórkowych, ładowarki do telefonów komórkowych, 
pokrowce na słuchawki telefoniczne, instalacje telefoniczne 
do samochodów, urządzenia głośnomówiące do telefo-
nów komórkowych, uchwyty przystosowane do telefonów 
komórkowych, stojaki dostosowane do telefonów komór-
kowych, pamięci zewnętrzne do telefonów komórkowych, 
przejściówki do kabli telefonów komórkowych, głośniki 
pomocnicze do telefonów komórkowych, moduły wyświe-
tlacza do telefonów komórkowych, obudowy wymienne 
do telefonów komórkowych, przewody USB do telefonów 
komórkowych, stacje dokujące do telefonów komórkowych, 
gniazda wtykowe do przedłużaczy telefonicznych, zestawy 
telefoniczne z ekranem i klawiaturą, zestawy do korzysta-
nia z telefonu bez użycia rąk, uchwyty na deskę rozdzielczą 
na telefony komórkowe, osłony do ekranów telefonów ko-
mórkowych w formie folii, zatyczki do gniazdek telefonów 
komórkowych zapobiegające dostawaniu się kurzu, folie 
ochronne na wyświetlacze przenośnych urządzeń elektro-
nicznych, szkła hartowane na wyświetlacze przenośnych 
urządzeń elektronicznych, folie ochronne i ozdobne na prze-
nośne urządzenia elektroniczne, szkła hartowane i ozdobne 
na przenośne urządzenia elektroniczne, akcesoria służące 
do zabezpieczania i ochrony ekranów lub obudów urządzeń 
elektronicznych, słuchawki, banki energii, pendrivy, pamięć 
przenośna, karty pamięciowe, czytniki kart pamięci, łado-
warki, zasilacze do laptopów, tabletów i innych urządzeń 
przenośnych, smartbandy, zegarki inteligentne, głośniki 
bezprzewodowe, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (mo-
nopody), rysiki komputerowe, rysiki z końcówkami przewo-
dzącymi do urządzeń z ekranami dotykowymi, rysiki pojem-
nościowe do użytku ze wszystkimi urządzeniami z ekranem 
dotykowym.

(210) 491006 (220) 2018 09 26
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) OBLICZA EPOK

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy 
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, 
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompu-
terowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobiera-
nia, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 
translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne 
książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektro-
nicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści mul-
timedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki au-
dio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów kom-
puterowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo 

w formie oprogramowania komputerowego nagrane 
na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowa-
nie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinemato-
graficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonogra-
ficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządze-
nia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku 
lub obrazów, programy i taśmy do gier komputerowych, 
urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i nauko-
wych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt kom-
puterowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe 
urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wypo-
sażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 pa-
pier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe arty-
kuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, 
papierowe koperty do pakowania, podstawki pod naczynia 
i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pu-
dełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, fi-
gurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, 
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały pi-
śmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, 
tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biulety-
ny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręcz-
niki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamo-
we i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, mate-
riały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisa-
nia, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki 
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykuła-
mi biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, 
kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla 
dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania 
z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, 
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki 
okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z ży-
czeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, na-
lepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z pa-
pieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 35 usługi 
w zakresie: marketingu i reklamy, także on-line w sieci kom-
puterowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audio-
wizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, 
dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, 
tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, prze-
twarzania tekstu, publikowania i rozpowszechniania tekstów 
promocyjnych i reklamowych, w tym w sieci on-line, projek-
towania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam radio-
wych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii 
publicznej, marketingu bezpośredniego i marketingu wyda-
rzeń, prowadzenia kampanii reklamowych, organizowania 
wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, 
sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednic-
twa w tym zakresie, doręczania publikacji osobom trzecim, 
prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, transkrypcji 
informacji, pozyskiwania i systematyzacji danych w kompu-
terowych bazach danych, zarobkowe zarządzanie w zakresie 
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 
usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych takich towarów jak: programy komputerowe, elek-
troniczne bazy danych, software ładowalny, programy steru-
jące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, apli-
kacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, 
edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne 
do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu ko-
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mórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki 
i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektroniczny-
mi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multime-
dialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, 
gry komputerowe, gry wideo w formie programów kompu-
terowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w for-
mie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, 
zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte 
na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video 
do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, fil-
my do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magne-
tyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, 
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy 
do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urzą-
dzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery 
przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pa-
mięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy 
komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urzą-
dzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich 
wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby 
tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, ma-
teriały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytme-
tyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, 
biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, 
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybo-
ry biurowe, materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania 
i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, mate-
riały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy 
do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obra-
zy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołów-
ki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, 
zestawy do malowania, papier do pakowania oraz materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, 
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki 
okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z ży-
czeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, 
znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru 
lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, 
karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe 
i gimnastyczne, 38 przesyłanie danych, aplikacji komputero-
wych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji tek-
stowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem 
sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, przekazywanie 
on-line kartek z życzeniami, przydzielanie dostępu do kom-
puterowych baz danych, udostępnianie komputerowych 
baz danych, obsługa telekonferencji, udostępniania forów 
internetowych, udostępnianie internetowych chatroomów, 
usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i por-
talu internetowego, zapewnianie dostępu do portalu inter-
netowego, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów infor-
macyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i eduka-
cyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.
in. drogą elektroniczną i poprzez internet, publikacji tekstów 
innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materia-
łów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci 
on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periody-
ków, publikacji elektronicznych niepobieranych, udostępnia-
nie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów kore-
spondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej po-
ligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do pu-
blikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, usługi 
edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń 
i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednic-
twem mediów informatycznych i nauczanie koresponden-
cyjne, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udo-

stępnianie kursów instruktażowych wspomaganych kompu-
terowo, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i te-
stów, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, organi-
zowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, 
organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, orga-
nizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, 
usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewi-
zyjnych, filmów oraz przedstawień, usługi w zakresie rozryw-
ki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie 
książek także e-booków, wypożyczanie materiałów eduka-
cyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych 
na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, udo-
stępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie 
mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, 
usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, usługi klubo-
we w zakresie rozrywki lub edukacji, informacja o edukacji 
i szkoleniach, 42 programowanie komputerowe, uaktualnia-
nie oprogramowania komputerowego, tworzenie i projekto-
wanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów ko-
mórkowych, tworzenie grafiki użytkowej, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywa-
nie stron internetowych na rzecz osób trzecich, hosting, do-
starczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogra-
mowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem 
strony internetowej, 45 usługi prawne w zakresie licencjono-
wania programów komputerowych i zarządzania prawami 
autorskimi.

(210) 491007 (220) 2018 09 26
(731) OLKIEWICZ KATARZYNA ZT BUSINESS SOLUTIONS, 

Wrocław
(540) FlowERP

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie.

(210) 491011 (220) 2018 09 26
(731) FUNDACJA SZTUKA I PASJA, Warszawa
(540) BRIDGE2SUCCESS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.24, 26.04.03, 26.04.17
(510), (511) 41 rozwijanie kompetencji zawodowych przez 
grę w brydża, rozwijanie kompetencji zawodowych, organi-
zowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowa-
dzenie konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowa-
dzenie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie 
i prowadzenie konkursów w celach rozrywkowych, organizo-
wanie i prowadzenie konkursów w celach kulturalnych, orga-
nizowanie i prowadzenie konkursów artystycznych, prowa-
dzenie konkursów telefonicznych, prowadzenie konkursów 
w Internecie, organizowanie i prowadzenie kwizów, organi-
zowanie i prowadzenie gier, organizowanie i prowadzenie 
gier edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów, 
organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sporto-
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wych, organizowanie i prowadzenie zawodów e-sporto-
wych, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawa-
nia nagród, organizacja i prowadzenie wystaw, organizowa-
nie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, organi-
zowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, or-
ganizowanie i prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, 
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, 
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach rekreacyj-
nych, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowa-
nie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji eduka-
cyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat 
biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie konferencji 
związanych z reklamą, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji związanych z rozrywką, organizowanie i prowadzenie 
konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji w celach rekreacyjnych, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji dotyczących szkoleń, 
organizowanie i prowadzenie konferencji związanych 
ze szkoleniem zawodowym, kształcenie praktyczne [poka-
zy], pokazy edukacyjne, organizowanie pokazów w celach 
kulturalnych, organizowanie pokazów w celach szkolenio-
wych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizacja i prowadzenie seminariów szkoleniowych, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów dotyczących biznesu, 
organizowanie i prowadzenie seminariów związanych z dzia-
łalnością kulturalną, organizowanie i prowadzenie semina-
riów związanych z reklamą, organizowanie i prowadzenie 
seminariów związanych z edukacją, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów związanych z rozrywką, organizowanie 
i prowadzenie seminariów w celach rekreacyjnych, organizo-
wanie i prowadzenie seminariów dotyczących handlu, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów szkoleniowych, organi-
zowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie 
zjazdów w celach rekreacyjnych, organizowanie zjazdów 
w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach 
edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach bizneso-
wych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, organi-
zowanie zjazdów w celach szkoleniowych, planowanie kon-
ferencji w celach edukacyjnych, planowanie seminariów 
w celach edukacyjnych, planowanie wykładów w celach 
edukacyjnych, prowadzenie zjazdów w celach rozrywko-
wych, przeprowadzanie konwencji, przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, sym-
pozja związane z edukacją, sympozja związane z rozrywką, 
udostępnianie informacji na temat kongresów, usługi dorad-
cze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organi-
zowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze i in-
formacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem kongresów, usługi w zakresie wystaw 
dla celów rozrywkowych, usługi w zakresie wystaw w celach 
edukacyjnych, usługi w zakresie konferencji, usługi doradcze 
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem konferencji, usługi doradcze i informa-
cyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem kolokwiów, prowadzenie loterii, fotografia, 
opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych, 
opracowywanie formatów do filmów, prezentacja nagrań 
wideo, prezentowanie programów radiowych, prezentowa-
nie programów telewizyjnych, produkcja filmów, produkcja 
widowisk, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja fil-
mów telewizyjnych i kinowych, produkcja filmów w celach 
rozrywkowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, 

produkcja filmów wideo i DVD, produkcja graficznych frag-
mentów filmowych, produkcja i prezentacja programów ra-
diowych, produkcja imprez sportowych, produkcja imprez 
sportowych na potrzeby radiowe, produkcja imprez sporto-
wych na potrzeby telewizji, produkcja imprez sportowych 
na potrzeby filmowe, produkcja nagrań muzycznych, pro-
dukcja nagrań wideo, produkcja obrazów animowanych, 
produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja progra-
mów dźwiękowych, produkcja programów telewizyjnych, 
przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i ra-
diowych, projekcja filmów do celów technicznych, realizacja 
nagrań audiowizualnych, realizacja nagrań fonograficznych, 
realizacja programów rozrywkowych na żywo, realizacja roz-
rywki na żywo, realizacja rozrywki w formie taśm wideo, 
usługi produkcji filmów, usługi produkcji radiowej, usługi 
w zakresie nagrań, usługi związane z produkcją rozrywki 
w postaci telewizji, usługi związane z produkcją rozrywki 
w formie filmów, usługi związane z produkcją rozrywki w po-
staci materiałów wideo, wypożyczanie taśm wideo i filmów, 
wypożyczanie taśm informacje na temat sportu, inscenizo-
wanie turniejów, organizacja turniejów sportowych, organi-
zowanie turniejów, organizowanie imprez i zawodów spor-
towych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowy-
mi, trenowanie, udostępnianie biuletynów online w dziedzi-
nie rozrywki sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na turnieje sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na turnieje brydżowe, udostępnianie obiektów i sprzętu dla 
klubów sportowych, usługi doradcze w zakresie organizowa-
nia imprez sportowych, usługi informacyjne w zakresie bile-
tów na wydarzenia sportowe, usługi trenerskie, usługi w za-
kresie nabywania biletów na imprezy sportowe, usługi w za-
kresie notowań wyników sportowych, usługi w zakresie szko-
leń i rekreacji, usługi rozrywkowe, usługi wyrównywania 
szans [handicap] podczas imprez sportowych, zajęcia spor-
towe i rekreacyjne, biblioteczne usługi wyszukiwania foto-
grafii, usługi archiwów bibliotecznych, usługi biblioteczne 
[usługi bibliotek], usługi bibliotek elektronicznych, usługi bi-
blioteczne świadczone za pośrednictwem komputerowej 
bazy danych, usługi bibliotekarskie w zakresie wyszukiwania 
online, usługi biblioteki fotograficznej, usługi doradcze w za-
kresie bibliotek, wypożyczanie książek i innych publikacji, 
wypożyczanie materiałów drukowanych, badania edukacyj-
ne, budowanie zespołu (edukacja), coaching w zakresie życia 
osobistego [life coaching], doradztwo specjalistyczne w za-
kresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządza-
nia, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie 
szkolenia zawodowego, usługi przekwalifikowania zawodo-
wego, doradztwo zawodowe, dostarczanie informacji doty-
czących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, 
edukacja, edukacja online z komputerowej bazy danych lub 
za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja sportowa, 
edukacja zawodowa, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, 
edukacyjne usługi doradcze imprezy z degustacją win w ce-
lach edukacyjnych, informacja dotycząca edukacji udzielana 
on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, infor-
macja o edukacji, informacje bibliograficzne, informacje do-
tyczące edukacji sportowej, informacje dotyczące kariery 
zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo 
edukacyjne i szkoleniowe), informacje i wiadomości online 
w dziedzinie szkoleń zawodowych, informacje związane 
z egzaminowaniem, kształcenie na uniwersytetach i w szko-
łach wyższych, kursy szkoleniowe, kursy korespondencyjne, 
nauka na odległość, kursy w zakresie rozwoju osobistego, 
mentoring akademicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym, na-
uczanie, nauczanie gry w brydża, organizacja i przeprowa-
dzanie kursów, organizacja egzaminów [edukacja], opraco-
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wywanie podręczników edukacyjnych, opracowywanie ma-
teriałów edukacyjnych, opracowywanie kursów edukacyj-
nych i egzaminów, ocena orientacji zawodowej, ocena na-
uczania w celu zapobiegania trudnościom w uczeniu się, or-
ganizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja 
i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie festi-
wali, organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, orga-
nizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie 
i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i pro-
wadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie edukacyjnych 
grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie 
spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie 
zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć dotyczących gry 
w brydża, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie imprez edu-
kacyjnych, organizowanie i prowadzenie kongresów eduka-
cyjnych, organizowanie i prowadzenie kursów koresponden-
cyjnych, organizowanie i prowadzenie kursów instruktażo-
wych, organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych, 
organizowanie i prowadzenie prezentacji do celów eduka-
cyjnych, organizowanie i prowadzenie programów szkole-
niowych, organizowanie i prowadzenie spotkań z dziedziny 
edukacji, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizo-
wanie i prowadzenie szkoleń handlowych, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń biznesowych, organizowanie i prowa-
dzenie szkoleń sportowych, organizowanie i prowadzenie 
uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizo-
wanie i prowadzenie uczestnictwa uczniów w zajęciach 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów zawodowych i kur-
sów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykładów 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie zajęć dydak-
tycznych, organizowanie i prowadzenie zjazdów edukacyj-
nych, podyplomowe kursy szkoleniowe, produkcja materia-
łów kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodo-
wych, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych 
i instruktażowych, produkcja materiałów kursowych rozpro-
wadzanych na profesjonalnych wykładach, produkcja mate-
riałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych se-
minariach, produkcja materiałów kursowych rozprowadza-
nych na seminariach zawodowych, produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na kursach zarządzania, pro-
dukcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjo-
nalnych kursach, produkcja materiałów kursowych rozpro-
wadzanych na kursach zawodowych, produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na wykładach z zarządzania, 
produkowanie materiałów szkoleniowych rozprowadzanych 
podczas seminariów z zakresu zarządzania, prowadzenie im-
prez edukacyjnych, prowadzenie kursów, prowadzenie kur-
sów edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, 
prowadzenie kursów korespondencyjnych, prowadzenie 
kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie warsztatów 
edukacyjnych w dziedzinie biznesu, prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], przekazywanie know-how [szkolenia], prze-
prowadzanie egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie 
sprawdzianów edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów 
ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, 
przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przy-
znawanie świadectw edukacyjnych, rozpowszechnianie ma-
teriałów edukacyjnych, skomputeryzowane szkolenia, 
sprawdziany edukacyjne, szkolenia biznesowe, szkolenia 
edukacyjne, szkolenia nauczycieli, szkolenia personelu, szko-
lenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie kwalifikacji 
zawodowych, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, 
szkolenie prowadzone za pomocą gry, szkolenie przy wyko-
rzystaniu struktury symulacyjnej, szkolenie i instruktaż, szko-

lenie w oparciu o komputery, szkolenie w zakresie zajęć re-
kreacyjnych, trening umiejętności zawodowych, trening 
rozwoju osobistego, trening osobisty [szkolenie], testy edu-
kacyjne, szkolenie zaawansowane, szkolenia wyjazdowe, 
udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnia-
nie informacji o nauczaniu on-line, udostępnianie kursów 
korespondencyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do nauczania, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, 
usługi edukacji biznesowej, usługi edukacyjne, usługi eduka-
cyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, usługi edukacyjne dla 
kadry kierowniczej, usługi edukacyjne dotyczące sportu, 
usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
ze sportem, usługi edukacyjne klubów, usługi edukacyjne 
w zakresie szkoleń biznesowych, usługi edukacyjne w posta-
ci spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne w po-
staci kursów korespondencyjnych, usługi edukacyjne w za-
kresie zarządzania, usługi edukacyjne w zakresie zapewnia-
nia kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne związane z biz-
nesem, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności 
intelektualnej dzieci, usługi informacyjne dotyczące eduka-
cji, usługi informacyjne dotyczące książek, usługi instruktażo-
we i szkoleniowe, usługi instytutów edukacyjnych, usługi 
konsultacyjne, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji, usłu-
gi konsultacyjne w zakresie szkolenia inżynierów, usługi kon-
sultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi 
kształcenia praktycznego, usługi nauki na odległość świad-
czone online, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi szkole-
nia zawodowego, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, 
usługi szkolenia personelu, usługi szkoleniowe dotyczące 
zdrowia zawodowego, usługi szkoleniowe lub edukacyjne 
w dziedzinie life coachingu, usługi trenerów osobistych, 
usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie edu-
kacji i nauczania, usługi w zakresie zapewniania kursów szko-
leniowych, usługi w zakresie szkoleń i przygotowania zawo-
dowego, usługi w zakresie przygotowywania programów 
nauczania, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi 
w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, 
usługi w zakresie oceniania w edukacji, usługi w zakresie na-
uczania korespondencyjnego, warsztaty w celach edukacyj-
nych, warsztaty w celach szkoleniowych, wydawanie nagród 
edukacyjnych, wypożyczanie materiałów dydaktycznych, 
wypożyczanie materiałów instruktażowych, wypożyczanie 
materiałów i urządzeń edukacyjnych, wypożyczanie mate-
riałów szkoleniowych, wypożyczanie przyrządów dydak-
tycznych, wyznaczanie standardów edukacyjnych, zapew-
nianie kursów szkoleniowych online, zapewnianie kursów 
szkoleniowych, zapewnianie kursów instruktażowych, za-
pewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów doty-
czących oceny umiejętności, zapewnianie instruktażu zwią-
zanego z ćwiczeniami, zarządzanie usługami edukacyjnymi, 
zapewnianie szkoleń online, zapewnianie szkoleń, kształce-
nia i nauczania, zapewnianie pokazów edukacyjnych, tłuma-
czenia (usługi -), edycja druków zawierających obrazy i zdję-
cia, innych niż do celów reklamowych, elektroniczna publika-
cja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kon-
sultacje edytorskie, korekta rękopisów, multimedialne wyda-
nia czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne 
wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w za-
kresie nagrywania muzyki, pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, publikowanie, publikowanie 
elektroniczne, publikacja i redagowanie książek, publikowa-
nie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, 
publikowanie książek, publikowanie książek edukacyjnych, 
publikowanie książek instruktażowych, publikowanie maga-
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zynów, publikowanie almanachów, publikowanie literatury 
instruktażowej, publikowanie książek związanych z rozrywką, 
publikowanie multimedialne książek, publikacja elektronicz-
na on-line periodyków i książek, publikowanie podręczni-
ków, publikacja broszur, publikacja gazet, publikacja gazet 
elektronicznych online, publikacja i redagowanie materiałów 
drukowanych, publikowanie dokumentów, publikowanie 
czasopism internetowych, publikowanie czasopism, publiko-
wanie arkuszy informacyjnych, publikacje multimedialne, 
publikacja wyników badań klinicznych, publikacja treści re-
dakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, publikacja tekstów w postaci nośników 
elektronicznych, publikacja prac naukowych, publikacja mul-
timedialna materiałów drukowanych, publikacja materiałów 
edukacyjnych, publikacja materiałów dostępnych za pośred-
nictwem baz danych lub Internetu, publikacja kalendarzy 
imprez, publikacja kalendarzy, publikowanie druków, rów-
nież w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamo-
wych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyj-
nych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyj-
nych, publikowanie fotografii, publikowanie periodyków, 
publikowanie katalogów, publikowanie gier komputero-
wych, publikowanie magazynów, publikowanie materiałów 
drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie mate-
riałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie 
elektronicznej, publikowanie materiałów drukowanych doty-
czących edukacji, publikowanie materiałów multimedial-
nych online, publikowanie multimedialne magazynów, cza-
sopism i gazet, publikowanie materiałów na magnetycznych 
lub optycznych nośnikach danych, publikowanie nauko-
wych czasopism informacyjnych, publikowanie opowiadań, 
publikowanie piosenek, publikowanie plakatów, publikowa-
nie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publiko-
wanie recenzji, publikowanie roczników [kronik szkolnych], 
publikowanie tekstów, publikowanie tekstów i obrazów, 
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamo-
wych, publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, publi-
kowanie ulotek, redagowanie tekstów (innych niż teksty re-
klamowe), redagowanie tekstów pisanych, redagowanie 
tekstów pisanych, innych niż reklamowe, sprawozdania wia-
domości, świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wi-
deo, udostępnianie czasopisma online obejmującego infor-
macje w dziedzinie gier komputerowych, udostępnianie 
podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów dokumen-
tacyjnych, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie 
publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej 
lub Internetu, nie do pobrania, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji elek-
tronicznych, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej 
lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, udzie-
lanie informacji związanych z publikowaniem, usługi dorad-
cze w zakresie publikowania, usługi konsultacyjne w zakresie 
publikacji czasopism, usługi konsultacyjne w zakresie publi-
kacji książek, usługi konsultacyjne związane z publikowa-
niem tekstów pisanych, usługi pisania tekstów, usługi publi-
kacji, usługi programów informacyjnych dla radia lub telewi-
zji, usługi publikacji multimedialnego oprogramowania roz-
rywkowego, usługi publikowania cyfrowych materiałów wi-
deo, audio i rozrywki multimedialnej, usługi w zakresie opra-
cowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi 
w zakresie publikacji biuletynów, usługi w zakresie publikacji 
przewodników, usługi w zakresie publikacji książek, usługi 
w zakresie publikowania online, usługi wydawnicze (w tym 
elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawania publi-
kacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty 
reklamowe, usługi wydawnicze w zakresie książek i czaso-
pism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek 

i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze za pośrednic-
twem środków skomputeryzowanych, usługi związane z pi-
saniem scenariuszy, wydawanie audiobooków, wydawanie 
biuletynów, wydawanie czasopism i książek, w tym w posta-
ci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, 
wydawanie prospektów, wypożyczanie czasopism, wypoży-
czanie gazet i czasopism.

(210) 491012 (220) 2018 09 26
(731) FUNDACJA SZTUKA I PASJA, Warszawa
(540) BRIDGE2SUCCESS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.03, 26.04.17
(510), (511) 41 rozwijanie kompetencji zawodowych przez 
grę w brydża, rozwijanie kompetencji zawodowych, organi-
zowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowa-
dzenie konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowa-
dzenie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie 
i prowadzenie konkursów w celach rozrywkowych, organi-
zowanie i prowadzenie konkursów w celach kulturalnych, 
organizowanie i prowadzenie konkursów artystycznych, 
prowadzenie konkursów telefonicznych, prowadzenie kon-
kursów w Internecie, organizowanie i prowadzenie kwizów, 
organizowanie i prowadzenie gier, organizowanie i prowa-
dzenie gier edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie za-
wodów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów 
sportowych, organizowanie i prowadzenie zawodów  
e-sportowych, organizowanie i prowadzenie ceremonii 
przyznawania nagród, organizacja i prowadzenie wystaw, 
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkolenio-
wych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edu-
kacyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach 
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w ce-
lach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie wystaw 
w celach rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie kon-
gresów, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizo-
wanie i prowadzenie zjazdów, przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadza-
nie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji związanych z reklamą, organizowanie 
i prowadzenie konferencji związanych z rozrywką, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji dotyczących działalności 
kulturalnej, organizowanie i prowadzenie konferencji w ce-
lach rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji 
dotyczących szkoleń, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji związanych ze szkoleniem zawodowym, kształcenie 
praktyczne [pokazy], pokazy edukacyjne, organizowanie 
pokazów w celach kulturalnych, organizowanie pokazów 
w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach 
edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, organizacja i prowadzenie seminariów 
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów 
dotyczących biznesu, organizowanie i prowadzenie semina-
riów związanych z działalnością kulturalną, organizowanie 
i prowadzenie seminariów związanych z reklamą, organizo-
wanie i prowadzenie seminariów związanych z edukacją, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów związanych z roz-
rywką, organizowanie i prowadzenie seminariów w celach 
rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie seminariów 
dotyczących handlu, organizowanie i prowadzenie semina-
riów szkoleniowych, organizowanie widowisk w celach edu-
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kacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, 
organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizo-
wanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie zjaz-
dów w celach biznesowych, organizowanie zjazdów w ce-
lach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach szkole-
niowych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, 
planowanie seminariów w celach edukacyjnych, planowa-
nie wykładów w celach edukacyjnych, prowadzenie zjaz-
dów w celach rozrywkowych, przeprowadzanie konwencji, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, sympozja związane z edukacją, sym-
pozja związane z rozrywką, udostępnianie informacji na te-
mat kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
kongresów, usługi w zakresie wystaw dla celów rozrywko-
wych, usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, 
usługi w zakresie konferencji, usługi doradcze i informacyj-
ne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i pro-
wadzeniem konferencji, usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem kolokwiów, prowadzenie loterii, fotografia, opraco-
wywanie formatów dla programów telewizyjnych, opraco-
wywanie formatów do filmów, prezentacja nagrań wideo, 
prezentowanie programów radiowych, prezentowanie pro-
gramów telewizyjnych, produkcja filmów, produkcja wido-
wisk, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów 
telewizyjnych i kinowych, produkcja filmów w celach roz-
rywkowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, pro-
dukcja filmów wideo i DVD, produkcja graficznych fragmen-
tów filmowych, produkcja i prezentacja programów radio-
wych, produkcja imprez sportowych, produkcja imprez 
sportowych na potrzeby radiowe, produkcja imprez sporto-
wych na potrzeby telewizji, produkcja imprez sportowych 
na potrzeby filmowe, produkcja nagrań muzycznych, pro-
dukcja nagrań wideo, produkcja obrazów animowanych, 
produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja progra-
mów dźwiękowych, produkcja programów telewizyjnych, 
przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i ra-
diowych, projekcja filmów do celów technicznych, realizacja 
nagrań audiowizualnych, realizacja nagrań fonograficznych, 
realizacja programów rozrywkowych na żywo, realizacja 
rozrywki na żywo, realizacja rozrywki w formie taśm wideo, 
usługi produkcji filmów, usługi produkcji radiowej, usługi 
w zakresie nagrań, usługi związane z produkcją rozrywki 
w postaci telewizji, usługi związane z produkcją rozrywki 
w formie filmów, usługi związane z produkcją rozrywki 
w postaci materiałów wideo, wypożyczanie taśm wideo i fil-
mów, wypożyczanie taśm informacje na temat sportu, in-
scenizowanie turniejów, organizacja turniejów sportowych, 
organizowanie turniejów, organizowanie imprez i zawodów 
sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami spor-
towymi, trenowanie, udostępnianie biuletynów online 
w dziedzinie rozrywki sportowej, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na turnieje sportowe, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na turnieje brydżowe, udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla klubów sportowych, usługi doradcze w zakre-
sie organizowania imprez sportowych, usługi informacyjne 
w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, usługi trener-
skie, usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy spor-
towe, usługi w zakresie notowań wyników sportowych, 
usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi rozrywkowe, 
usługi wyrównywania szans [handicap] podczas imprez 

sportowych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, biblioteczne 
usługi wyszukiwania fotografii, usługi archiwów bibliotecz-
nych, usługi biblioteczne [usługi bibliotek], usługi bibliotek 
elektronicznych, usługi biblioteczne świadczone za pośred-
nictwem komputerowej bazy danych, usługi bibliotekarskie 
w zakresie wyszukiwania online, usługi biblioteki fotogra-
ficznej, usługi doradcze w zakresie bibliotek, wypożyczanie 
książek i innych publikacji, wypożyczanie materiałów druko-
wanych, badania edukacyjne, budowanie zespołu (eduka-
cja), coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], 
doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo 
szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie 
szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, 
usługi przekwalifikowania zawodowego, doradztwo zawo-
dowe, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, do-
starczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja onli-
ne z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu 
czy ekstranetów, edukacja sportowa, edukacja zawodowa, 
edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, edukacyjne usługi 
doradcze imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, 
informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z kompu-
terowej bazy danych lub z Internetu, informacja o edukacji, 
informacje bibliograficzne, informacje dotyczące edukacji 
sportowej, informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi 
doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkole-
niowe), informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń 
zawodowych, informacje związane z egzaminowaniem, 
kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyższych, kursy 
szkoleniowe, kursy korespondencyjne, nauka na odległość, 
kursy w zakresie rozwoju osobistego, mentoring akademicki 
na rzecz dzieci w wieku szkolnym, nauczanie, nauczanie gry 
w brydża, organizacja i przeprowadzanie kursów, organiza-
cja egzaminów [edukacja], opracowywanie podręczników 
edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, ocena 
orientacji zawodowej, ocena nauczania w celu zapobiega-
nia trudnościom w uczeniu się, organizacja sympozjów do-
tyczących szkoleń, organizacja i prowadzenie szkoleń, orga-
nizowanie i prowadzenie festiwali, organizowanie festiwali 
w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie sympozjów 
naukowych, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizo-
wanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, 
nie online, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzi-
nie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizo-
wanie i prowadzenie zajęć dotyczących gry w brydża, orga-
nizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie imprez edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie kongresów edukacyjnych, or-
ganizowanie i prowadzenie kursów korespondencyjnych, 
organizowanie i prowadzenie kursów instruktażowych, or-
ganizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych, organi-
zowanie i prowadzenie prezentacji do celów edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie programów szkoleniowych, 
organizowanie i prowadzenie spotkań z dziedziny edukacji, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń handlowych, organizowanie i prowa-
dzenie szkoleń biznesowych, organizowanie i prowadzenie 
szkoleń sportowych, organizowanie i prowadzenie uczest-
nictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie 
i prowadzenie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyj-
nych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów zawodowych i kursów 
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykładów 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie zajęć dydak-
tycznych, organizowanie i prowadzenie zjazdów edukacyj-
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nych, podyplomowe kursy szkoleniowe, produkcja materia-
łów kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodo-
wych, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych 
i instruktażowych, produkcja materiałów kursowych rozpro-
wadzanych na profesjonalnych wykładach, produkcja mate-
riałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych se-
minariach, produkcja materiałów kursowych rozprowadza-
nych na seminariach zawodowych, produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na kursach zarządzania, pro-
dukcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profe-
sjonalnych kursach, produkcja materiałów kursowych roz-
prowadzanych na kursach zawodowych, produkcja materia-
łów kursowych rozprowadzanych na wykładach z zarządza-
nia, produkowanie materiałów szkoleniowych rozprowa-
dzanych podczas seminariów z zakresu zarządzania, prowa-
dzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie kursów, prowa-
dzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów instruk-
tażowych, prowadzenie kursów korespondencyjnych, pro-
wadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie 
warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], przekazywanie know-how [szko-
lenia], przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, prze-
prowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, przeprowadza-
nie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach 
edukacyjnych, przygotowanie prezentacji do celów szkole-
niowych, przyznawanie świadectw edukacyjnych, rozpo-
wszechnianie materiałów edukacyjnych, skomputeryzowa-
ne szkolenia, sprawdziany edukacyjne, szkolenia biznesowe, 
szkolenia edukacyjne, szkolenia nauczycieli, szkolenia per-
sonelu, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie 
kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie możliwości 
zatrudnienia, szkolenie prowadzone za pomocą gry, szkole-
nie przy wykorzystaniu struktury symulacyjnej, szkolenie 
i instruktaż, szkolenie w oparciu o komputery, szkolenie 
w zakresie zajęć rekreacyjnych, trening umiejętności zawo-
dowych, trening rozwoju osobistego, trening osobisty 
[szkolenie], testy edukacyjne, szkolenie zaawansowane, 
szkolenia wyjazdowe, udostępnianie informacji dotyczą-
cych szkoleń, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, 
udostępnianie kursów korespondencyjnych, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do nauczania, usługi doradcze dotyczą-
ce edukacji i szkoleń, usługi edukacji biznesowej, usługi edu-
kacyjne, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, 
usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi edukacyjne 
dotyczące sportu, usługi edukacyjne dotyczące zarządza-
nia, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe związane ze sportem, usługi edukacyjne klu-
bów, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, 
usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego naucza-
nia, usługi edukacyjne w postaci kursów korespondencyj-
nych, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, usługi edu-
kacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, usłu-
gi edukacyjne związane z biznesem, usługi edukacyjne 
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, usłu-
gi informacyjne dotyczące edukacji, usługi informacyjne 
dotyczące książek, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usłu-
gi instytutów edukacyjnych, usługi konsultacyjne, usługi 
konsultacyjne w zakresie edukacji, usługi konsultacyjne 
w zakresie szkolenia inżynierów, usługi konsultacyjne zwią-
zane ze szkoleniami pracowników, usługi kształcenia prak-
tycznego, usługi nauki na odległość świadczone online, 
usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi szkolenia zawodowe-
go, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi szkole-
nia personelu, usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia zawo-
dowego, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie 
life coachingu, usługi trenerów osobistych, usługi w zakresie 
edukacji sportowej, usługi w zakresie edukacji i nauczania, 

usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi 
w zakresie szkoleń i przygotowania zawodowego, usługi 
w zakresie przygotowywania programów nauczania, usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie organizacji 
i prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi w zakresie oce-
niania w edukacji, usługi w zakresie nauczania korespon-
dencyjnego, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty 
w celach szkoleniowych, wydawanie nagród edukacyjnych, 
wypożyczanie materiałów dydaktycznych, wypożyczanie 
materiałów instruktażowych, wypożyczanie materiałów 
i urządzeń edukacyjnych, wypożyczanie materiałów szkole-
niowych, wypożyczanie przyrządów dydaktycznych, wy-
znaczanie standardów edukacyjnych, zapewnianie kursów 
szkoleniowych online, zapewnianie kursów szkoleniowych, 
zapewnianie kursów instruktażowych, zapewnianie kursów 
edukacyjnych, zapewnianie kursów dotyczących oceny 
umiejętności, zapewnianie instruktażu związanego z ćwi-
czeniami, zarządzanie usługami edukacyjnymi, zapewnianie 
szkoleń online, zapewnianie szkoleń, kształcenia i naucza-
nia, zapewnianie pokazów edukacyjnych, tłumaczenia (usłu-
gi -), edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych 
niż do celów reklamowych, elektroniczna publikacja tek-
stów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji, konsulta-
cje edytorskie, korekta rękopisów, multimedialne wydania 
czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne 
wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, muzyczne usługi wydawnicze i usługi 
w zakresie nagrywania muzyki, pisanie i publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie, publiko-
wanie elektroniczne, publikacja i redagowanie książek, pu-
blikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie 
on-line, publikowanie książek, publikowanie książek eduka-
cyjnych, publikowanie książek instruktażowych, publikowa-
nie magazynów, publikowanie almanachów, publikowanie 
literatury instruktażowej, publikowanie książek związanych 
z rozrywką, publikowanie multimedialne książek, publikacja 
elektroniczna on-line periodyków i książek, publikowanie 
podręczników, publikacja broszur, publikacja gazet, publika-
cja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie 
materiałów drukowanych, publikowanie dokumentów, pu-
blikowanie czasopism internetowych, publikowanie czaso-
pism, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikacje mul-
timedialne, publikacja wyników badań klinicznych, publika-
cja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, publikacja tekstów w postaci 
nośników elektronicznych, publikacja prac naukowych, pu-
blikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja 
materiałów edukacyjnych, publikacja materiałów dostęp-
nych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publika-
cja kalendarzy imprez, publikacja kalendarzy, publikowanie 
druków, również w formie elektronicznej, innych niż do ce-
lów reklamowych, publikowanie drukowanych materiałów 
edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów 
edukacyjnych, publikowanie fotografii, publikowanie perio-
dyków, publikowanie katalogów, publikowanie gier kompu-
terowych, publikowanie magazynów, publikowanie mate-
riałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowa-
nie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, 
w formie elektronicznej, publikowanie materiałów drukowa-
nych dotyczących edukacji, publikowanie materiałów multi-
medialnych online, publikowanie multimedialne magazy-
nów, czasopism i gazet, publikowanie materiałów na ma-
gnetycznych lub optycznych nośnikach danych, publikowa-
nie naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie 
opowiadań, publikowanie piosenek, publikowanie plaka-
tów, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkole-
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niowych, publikowanie recenzji, publikowanie roczników 
[kronik szkolnych], publikowanie tekstów, publikowanie tek-
stów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, publikowanie tekstów w postaci 
płyt CD-ROM, publikowanie ulotek, redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), redagowanie tekstów pisa-
nych, redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, 
sprawozdania wiadomości, świadczenie usług w zakresie 
studiów nagrań wideo, udostępnianie czasopisma online 
obejmującego informacje w dziedzinie gier komputero-
wych, udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury 
i archiwów dokumentacyjnych, udostępnianie publikacji 
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych z global-
nej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), 
udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie 
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, któ-
re mogą być przeglądane, udzielanie informacji związanych 
z publikowaniem, usługi doradcze w zakresie publikowania, 
usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, usługi 
konsultacyjne w zakresie publikacji książek, usługi konsulta-
cyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, usługi 
pisania tekstów, usługi publikacji, usługi programów infor-
macyjnych dla radia lub telewizji, usługi publikacji multime-
dialnego oprogramowania rozrywkowego, usługi publiko-
wania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multi-
medialnej, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne 
niż do celów reklamowych, usługi w zakresie publikacji biu-
letynów, usługi w zakresie publikacji przewodników, usługi 
w zakresie publikacji książek, usługi w zakresie publikowania 
online, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wy-
dawnicze), usługi wydawania publikacji periodycznych i nie-
periodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydaw-
nicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze 
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, 
usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skompute-
ryzowanych, usługi związane z pisaniem scenariuszy, wyda-
wanie audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie 
czasopism i książek, w tym w postaci elektronicznej, wyda-
wanie gazet, wydawanie katalogów, wydawanie prospek-
tów, wypożyczanie czasopism, wypożyczanie gazet 
i czasopism.

(210) 491016 (220) 2018 09 26
(731) LINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) BARTNIK
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje nisko alkoholowe.

(210) 491027 (220) 2018 09 26
(731) BRAND MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Kelly Couronne

(531) 24.09.03, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, w szczególności kosmetyki kolo-
rowe, perfumy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna środków 
perfumeryjnych i kosmetycznych za pośrednictwem stacjo-
narnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.

(210) 491028 (220) 2018 09 26
(731) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(540) W

(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do pobrania, 42 oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], opracowywanie oprogramowania w ramach publi-
kacji oprogramowania, projektowanie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 491034 (220) 2018 09 27
(731) NIVETTE AGATA, Warszawa
(540) LAURELLE
(510), (511) 25 suknie wieczorowe, suknie ślubne, podwiązki 
ślubne, welony, woalki, toczki oraz pozostałe ubrania, nakry-
cia głowy i buty wymienione w klasie 25.

(210) 491039 (220) 2018 09 27
(731) GOLISZEK DANIELA, Jelcz-Laskowice
(540) GRAVITY
(510), (511) 10 kołdry specjalnego przeznaczenia dla celów 
medycznych i leczniczo-rehabilitacyjnych, koce specjalnego 
przeznaczenia dla celów medycznych i leczniczo-rehabilita-
cyjnych, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
w sieci sklepów i na stronie internetowej zarówno w hurcie 
jak i detalu w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów 
detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży 
bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak artykuły po-
ścielowe w tym w szczególności prześcieradła, koce, kołdry, 
poduszki oraz poszwy i poszewki oraz pokrowce i przykrycia 
na łóżka, artykuły wyposażenia wnętrz na bazie tekstyliów 
o charakterze użytkowym i dekoracyjnym, narzuty na łóż-
ka, bielizna pościelowa, kapy na łóżka, 40 usługi krawieckie, 
usługi gręplarskie, usługi hafciarskie, szycie na zamówienie, 
przeróbki i poprawki krawieckie, szycie na zamówienie ar-
tykułów wyposażenia wnętrz (użytkowych i dekoracyjnych) 
opartych na materiałach tekstylnych, szycie na zamówienie 
artykułów pościelowych, wszystkie powyższe usługi wyko-
nywane ręcznie i maszynowo.

(210) 491047 (220) 2018 09 26
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 

(531) 29.01.02, 28.05.99
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy 
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, 
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompu-
terowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobiera-
nia, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowe-
go, translatory elektroniczne, karty kodowane, elektronicz-
ne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami 
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elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające 
treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, 
książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie progra-
mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry 
wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane 
na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowa-
nie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elek-
tryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kine-
matograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fono-
graficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, 
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, programy i taśmy do gier komputero-
wych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i na-
ukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt 
komputerowy, w tym komputery przenośne oraz kompute-
rowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pa-
mięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy 
naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, czę-
ści i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towa-
rów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące pa-
pierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły 
papiernicze, papierowe koperty do pakowania, podstawki 
pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe 
obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe 
maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod 
szklanki z tektury, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewni-
ki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice 
arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, ma-
gazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, 
katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszu-
ry, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki, przy-
bory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowa-
nia, przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały 
introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do dru-
kowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fo-
tografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, 
plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, ze-
stawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury, 
papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkoma-
nie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki 
z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolek-
cjonowania i karty na wymianę, nalepki, znaki papierowe, 
banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, 
wykresy, plany, kalki papierowe, 35 usługi w zakresie: marke-
tingu i reklamy, także on-line w sieci komputerowej z wyko-
rzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multi-
medialnych, samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i roz-
powszechniania materiałów reklamowych, tworzenia tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, 
publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych 
i reklamowych, w tym w sieci on-line, projektowania i po-
średnictwa w rozpowszechnianiu reklam radiowych, telewi-
zyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, 
marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, pro-
wadzenia kampanii reklamowych, organizowania wystaw 
i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, sprzedaży 
czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym 
zakresie, doręczania publikacji osobom trzecim, prenumera-
ty czasopism na rzecz osób trzecich, transkrypcji informacji, 
pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych 
bazach danych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udziela-
nia licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi 
sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych takich towarów jak: programy komputerowe, elektro-

niczne bazy danych, software ładowalny, programy sterują-
ce nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, apli-
kacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, 
edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne 
do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu ko-
mórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki 
i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicz-
nymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multi-
medialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki au-
dio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów 
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wi-
deo w formie oprogramowania komputerowego nagrane 
na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowa-
nie zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinemato-
graficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonogra-
ficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urzą-
dzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, 
audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputero-
wy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urzą-
dzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wypo-
sażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyro-
by papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, 
komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edu-
kacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydru-
ki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, 
czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, 
plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały, urządzenia 
i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, 
przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki 
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artyku-
łami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, 
kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla 
dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier 
do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, li-
nijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z ży-
czeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjo-
nowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery 
wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, 
plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjono-
wania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 
38 przesyłanie danych, aplikacji komputerowych i aplikacji 
do telefonów komórkowych, informacji tekstowych, dźwię-
kowych i obrazowych za pośrednictwem sieci komputero-
wych i telekomunikacyjnych, przekazywanie on-line kartek 
z życzeniami, przydzielanie dostępu do komputerowych 
baz danych, udostępnianie komputerowych baz danych, 
obsługa telekonferencji, udostępniania forów interneto-
wych, udostępnianie internetowych chatroomów, usługi 
poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne świadczo-
ne za pośrednictwem platformy internetowej i portalu in-
ternetowego, zapewnianie dostępu do portalu interneto-
wego, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informa-
cyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyj-
nych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. 
drogą elektroniczną i poprzez internet, publikacji tekstów 
innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, mate-
riałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także 
w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek 
i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie 
kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicz-
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nej małej poligrafii, komputerowego przygotowania mate-
riałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obra-
zowania, usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie 
kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośred-
nie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie 
korespondencyjne, udostępnianie informacji dotyczących 
szkoleń, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaga-
nych komputerowo, udostępnianie materiałów egzamina-
cyjnych i testów, udostępnianie informacji o nauczaniu on-
-line, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym, organizowanie i prowadzenia konferencji 
i sympozjów, organizowanie wystaw dla celów kulturalnych 
lub edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji programów 
radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, usługi 
w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie 
organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
wypożyczanie książek także e-booków, wypożyczanie mate-
riałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz 
zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach da-
nych, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udo-
stępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sie-
ci łączności, usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, 
usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, informacja 
o edukacji i szkoleniach, 42 programowanie komputerowe, 
uaktualnianie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do tele-
fonów komórkowych, tworzenie grafiki użytkowej, konwer-
sja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, 
hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek inter-
netowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania apli-
kacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za po-
średnictwem strony internetowej, 45 usługi prawne w zakre-
sie licencjonowania programów komputerowych i zarządza-
nia prawami autorskimi.

(210) 491050 (220) 2018 09 27
(731) The Gillette Company LLC, Boston, US
(540) ALL-ROUNDER BLACK
(510), (511) 21 szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów 
do szczotkowania ręcznego, szczoteczki do zębów elek-
tryczne, końcówki do szczoteczek elektrycznych, materiały 
do wyrobu szczotek i pędzli, artykuły do czyszczenia zę-
bów, nici dentystyczne, wykałaczki dentystyczne do użytku 
osobistego, wykałaczki, pojemniki na wykałaczki, szczotki 
i szczoteczki, uchwyty na szczoteczki do zębów, pojemniki 
na szczoteczki do zębów, pojemniki na środki do czyszcze-
nia zębów, zestawy do pielęgnacji jamy ustnej składające 
się ze szczoteczek do zębów i nici dentystycznych, pude-
łeczka do przechowywania sztucznych zębów, szczoteczki 
do czyszczenia protez zębowych i sztucznych zębów, po-
jemniki do czyszczenia i przechowywania protez zębowych, 
szczoteczki do czyszczenia powierzchni międzyzębowych, 
wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, przyrządy do ul-
tradźwiękowego czyszczenia protez zębowych.

(210) 491062 (220) 2018 09 27
(731) ROGAŃSKA ALICJA, Bydgoszcz
(540) INNESTA
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, ad-
ministrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieru-
chomości, agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], 
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nierucho-
mościami, biuro wynajmu mieszkań, doradztwo finansowe 

związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo 
w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, dzierżawa lub wynajem budynków, 
dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, finanso-
wanie inwestycji budowlanych, nabywanie nieruchomości 
[dla osób trzecich], ocena i wycena nieruchomości, orga-
nizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, 
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, orga-
nizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie najmu 
nieruchomości na wynajem, pobieranie czynszu, pomoc 
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, skompu-
teryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udziela-
nie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośred-
nictwem Internetu, usługi agencji nieruchomości doty-
czące sprzedaży i wynajmu nieruchomości, usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą nierucho-
mości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszka-
niowych, usługi w zakresie zakwaterowań, usługi wynajmu 
mieszkań, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, 
usługi zarządzania własnością wakacyjną, wycena i zarzą-
dzanie nieruchomościami, wynajem biur do coworkingu, 
wynajem nieruchomości, zapewnienie finansowania rozbu-
dowy nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, 
zarządzanie najmem, finansowanie inwestycji budowlanych, 
finansowanie kapitałem własnym, finansowe zarządzanie 
projektami z dziedziny nieruchomości, planowanie finansów 
w zakresie nieruchomości, powiernictwo środków pienięż-
nych, pozyskiwanie kapitału, usługi finansowania wyposaże-
nia, usługi finansowania związane z hotelami, usługi finanso-
we dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi 
finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi fi-
nansowe z zakresu zarządzania majątkiem, usługi pośrednic-
twa finansowego, usługi towarzystw budowlanych, usługi 
zbierania funduszy za pośrednictwem strony crowfunding, 
usługi zawiązane z inwestycjami przynoszącymi stałe do-
chody, zapewnienie środków finansowych na rozwój nieru-
chomości, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, 
zarządzanie powiernicze nieruchomościami, usługi w zakre-
sie wycen, wyceny finansowe nieruchomości.

(210) 491064 (220) 2018 09 27
(731) HBK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) HBK POLSKA
(510), (511) 9 tensometry, 35 usługi w zakresie sprzedaży ten-
sometrów, 37 usługi w zakresie serwisowania tensometrów.

(210) 491066 (220) 2018 09 27
(731) STOWARZYSZENIE POLSKICH MEDIÓW, Warszawa
(540) CHINA MACHINEX

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, 37 instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi 
handlowe, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji.



56 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT47/2018

(210) 491067 (220) 2018 09 27
(731) STOWARZYSZENIE POLSKICH MEDIÓW, Warszawa
(540) CHINa HOMELIFE POLAND

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.05, 29.01.13
(510), (511) 35 wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, 37 instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi 
handlowe, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji.

(210) 491068 (220) 2018 09 27
(731) STOWARZYSZENIE POLSKICH MEDIÓW, Warszawa
(540) CHINA MACHINEX

(531) 01.01.05, 01.01.10, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, 37 instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi 
handlowe, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji.

(210) 491069 (220) 2018 09 27
(731) TADEUSZ OGRODNIK TROPICAL, Chorzów
(540) the power of nature in everyday feeding

(531) 03.01.08, 26.11.02, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 31 pokarmy dla psów, w tym karma sucha i mo-
kra dla psów, naturalna karma dla psów, suszone i liofilizowa-
ne pokarmy naturalne dla psów, pokarmy dla psów zawiera-
jące środki odżywcze (nie do celów leczniczych), napoje dla 
psów, ciastka i przysmaki dla psów, kości i jadalne nagrody 
do żucia i gryzienia dla psów, żwirek i piasek dla psów, 41 or-
ganizowanie i prowadzenie loterii, w tym losowanie nagród, 
imprezy edukacyjne, organizowanie konkursów w celach 
edukacyjnych lub rozrywkowych, wyżej wymienione usługi 
w dziedzinie hodowli psów.

(210) 491082 (220) 2018 09 28
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ALLEGRO BILETY
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie 
obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakre-
sie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie kom-
puterowe przeznaczone do obsługi transakcji sprzedaży 
biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystycz-
ne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, 
aplikacje mobilne przeznaczone do obsługi transakcji 
sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, 

artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kul-
turalne, 35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia 
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzeci-
mi podczas sprzedaży i zakupu 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, usługi porównywania cen, usłu-
gi marketingowe, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw 
handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny interne-
towej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której 
osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary 
i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlece-
nia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać 
transakcji, usługi handlu online w odniesieniu do licytacji 
elektronicznych oraz oceny online z tym związane, pomoc 
w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca 
na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sie-
ci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą 
oferować i zaopatrywać się w bilety na wydarzenia roz-
rywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, 
rekreacyjne lub kulturalne, umieszczać, określać status oraz 
realizować zlecenia i zamówienia handlowe i dokonywać 
transakcji w tym zakresie, usługi sprzedaży biletów zawar-
te w tej klasie, usługi marketingowe w zakresie wydarzeń 
rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, 
edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych, usługi infor-
macyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 41 usłu-
gi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia 
rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezer-
wacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia re-
kreacyjne i rozrywkowe, usługi informacyjne dotyczące 
wydarzeń rozrywkowych, sportowych, muzycznych, rekre-
acyjnych lub kulturalnych, usługi w zakresie sprzedaży lub 
rezerwacji biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, 
artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kultu-
ralne, 42 usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie 
wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowe-
go, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, 
informatycznych systemów marketingowych dostępnych 
przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w za-
kresie obsługiwania sklepów online, usługi komputerowe, 
mianowicie udostępnianie wyszukiwarki wydarzeń rozryw-
kowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, eduka-
cyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych oraz biletów na te 
wydarzenia w ramach serwisu internetowego, oprogramo-
wanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów 
online, w których prowadzona jest sprzedaż biletów na wy-
darzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, 
edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne.

(210) 491086 (220) 2018 09 28
(731) SALES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GRUPA SG

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 pośrednictwo finansowe.
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(210) 491087 (220) 2018 09 28
(731) TAWO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) 

(531) 26.04.03, 26.04.11, 26.04.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, 
usługi restauracji hotelowych, usługi kateringowe, hotele, 
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tury-
styczne, usługi hotelowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystycz-
ne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, 
rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi re-
cepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji pokojów, usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynaj-
mowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, zapewnianie obiektów i wyposażenia 
kempingowego.

(210) 491089 (220) 2018 09 28
(731) POSIEWKA MICHAŁ ALTRONIK, Warszawa
(540) Audio Reveal

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 wzmacniacze lampowe, wzmacniacze.

(210) 491090 (220) 2018 09 28
(731) BEEHAPPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Bee Happy

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.13.04, 03.13.24
(510), (511) 20 ule, budy, kojce i legowiska dla zwierząt do-
mowych, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje 
wykonane z takich materiałów jak drewno, wosk, gips lub 
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie ule (zaczątki pla-
strów do -), 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, 31 żywe zwierzęta, organizmy 
do hodowli, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
usługi wydawnicze i reporterskie.

(210) 491091 (220) 2018 09 28
(731) GOLISZEK DANIELA, Jelcz-Laskowice
(540) WEIGHTED
(510), (511) 10 kołdry specjalnego przeznaczenia dla ce-
lów medycznych i leczniczo - rehabilitacyjnych, koce spe-
cjalnego przeznaczenia dla celów medycznych i leczniczo 
- rehabilitacyjnych.

(210) 491092 (220) 2018 09 28
(731) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno
(540) PRODUKT HODOWLI DŻDŻOWNIC KALIFORNIJSKICH

(531) 27.05.05, 27.05.11, 03.11.06, 29.01.11, 26.04.04, 26.04.05, 
26.04.15, 26.04.19

(510), (511) 1 nawozy.

(210) 491093 (220) 2018 09 28
(731) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno
(540) PLONAR ACTIVE

(531) 29.01.12, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 1 nawozy.

(210) 491094 (220) 2018 09 28
(731) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno
(540) HUMUS UP

(531) 29.01.12, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 nawozy.

(210) 491099 (220) 2018 09 28
(731) BIOVANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Zdrowo Namieszane

(531) 29.01.12, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.17, 24.17.02, 
11.03.06

(510), (511) 29 produkty z suszonych owoców, gotowe pro-
dukty z warzyw, gotowe dania warzywne, przekąski na bazie 
owoców, przekąski na bazie warzyw, galaretki, dżemy, kom-
poty, pasty owocowe i warzywne, 30 ciasto do pieczenia, 
gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowa-
nia, mąka, preparaty mączne do żywności, makarony, wyro-
by cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, przekąski na bazie 
muesli, przekąski składające się głównie z produktów zbożo-
wych, przekąski na bazie ryżu, przekąski w postaci ciast owo-
cowych, przekąski na bazie mąki, batony zbożowe i energe-
tyczne, muesli, desery z muesli, kanapki, chleb, bułki, suche 
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się 
z makaronów, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, 
głównie składające się z ryżu, sosy, cukierki, czekolada, lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, 
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kakao i namiastki tych towarów, napoje na bazie kawy, ka-
kao, czekolady, herbaty, marynaty, 32 napoje bezalkoholowe, 
soki, wody.

(210) 491101 (220) 2018 09 28
(731) WEST STATION INVESTMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WEST STATION N

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.21, 01.01.17, 
17.05.01, 17.05.21

(510), (511) 35 fakturowanie, outsourcing jako doradztwo 
handlowe, public relations, reklama bilbordowa, wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, reklama, marketing, 36 wynajmo-
wanie powierzchni biurowych, administrowanie nierucho-
mościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, pobieranie 
czynszów, dzierżawa nieruchomości, inwestycje kapitałowe, 
39 wynajmowanie powierzchni magazynowych, wynajem 
miejsc parkingowych, 41 przedszkola, 42 architektura, 43 re-
stauracje, usługi barowe, 45 doradztwo w zakresie własności 
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, własność in-
telektualna (licencjonowanie).

(210) 491102 (220) 2018 09 28
(731) WEST STATION INVESTMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WEST STATION N

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.21, 01.01.17, 
17.05.01, 17.05.21

(510), (511) 35 fakturowanie, outsourcing jako doradztwo 
handlowe, public relations, reklama bilbordowa, wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, reklama, marketing, 36 wynajmo-
wanie powierzchni biurowych, administrowanie nierucho-
mościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, pobieranie 
czynszów, dzierżawa nieruchomości, inwestycje kapitałowe, 
39 wynajmowanie powierzchni magazynowych, wynajem 
miejsc parkingowych, 41 przedszkola, 42 architektura, 43 re-
stauracje, usługi barowe, 45 doradztwo w zakresie własności 
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, własność in-
telektualna (licencjonowanie).

(210) 491109 (220) 2018 09 28
(731) FINDYSZ MAŁGORZATA, Krościenko Wyżne
(540) FAIRIES

(531) 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 03.07.17, 29.01.15
(510), (511) 9 nagrane płyty CD i DVD, 25 koszulki z nadru-
kami, 41 rozrywka, organizacja imprez rozrywkowych, usługi 
w zakresie rozrywki, produkcja nagrań dźwiękowych i wideo.

(210) 491115 (220) 2018 10 01
(731) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Majdan

(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ LODY O SMAKU MIĘTA 
Z CZEKOLADĄ ORZEŹWIAJĄCE Z PŁATKAMI CIEMNEJ 
CZEKOLADY

(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.17, 08.01.18, 24.05.05, 26.15.03, 26.01.03, 26.01.16, 
26.01.18

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

(210) 491116 (220) 2018 10 01
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) aero star

(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.02.05
(510), (511) 5 leki dla ludzi, 10 inhalatory.

(210) 491117 (220) 2018 10 01
(731) BRAND MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KELLY COURONNE
(510), (511) 3 kosmetyki, w szczególności kosmetyki kolo-
rowe, perfumy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna środków 
perfumeryjnych i kosmetycznych za pośrednictwem stacjo-
narnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
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(210) 491119 (220) 2018 10 01
(731) OKOŃSKA-RZADKIEWICZ MAGDALENA RING CLUB 

PROFESSIONAL, Poznań
(540) RCP boxing & K-1

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 
24.17.01, 24.17.25

(510), (511) 41 udzielanie informacji na temat wyników 
rozgrywek sztuk walki, prowadzenie treningów sztuk wal-
ki, prowadzenie szkół sztuk walki, organizowanie turniejów, 
organizowanie gal, organizowanie rozrywki, organizowanie 
zawodów, prowadzenie zawodów sportowych, organizowa-
nie zawodów sportowych, organizowanie meczów bokser-
skich, rozrywka w postaci zawodów bokserskich, udzielanie 
informacji na temat wyników meczów bokserskich, przygo-
towywanie imprez sportowych, organizowanie imprez spor-
towych, przeprowadzanie imprez sportowych.

(210) 491123 (220) 2018 10 01
(731) NIEWĘGŁOWSKI ŁUKASZ JUBILER, Radzyń Podlaski
(540) JN NIEWĘGŁOWSKI JUBILER

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [bi-
żuteria], biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki [biżuteria, 
czasomierze [zegarki], diamenty, kamienie jubilerskie, kamie-
nie półszlachetne, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki 
do wyrobu biżuterii, kotwiczki, [zegarmistrzostwo], kolczyki 
z metali szlachetnych, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do ze-
garków, mechanizmy do zegarów i zegarków, medale, meda-
liony, metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetwo-
rzone, monety, naszyjniki [biżuteria], obudowy do zegarków, 
odznaki z metali szlachetnych, ozdoby z żółtego bursztynu, 
paski do zegarków, perły [biżuteria], perły z ambroidu [praso-
wana żywica], pierścionki biżuteria], platyna [metal], przyrzą-
dy do mierzenia czasu, pudełka do eksponowania zegarków, 
spinki do mankietów, sprężyny do zegarków, srebro, nieprze-
tworzone lub kute, stopy metali szlachetnych, szkiełka do ze-
garków, szpilki [biżuteria], szpilki do krawatów, szpilki ozdob-
ne, sztabki metali szlachetnych, tarcze [zegarmistrzostwo], 
wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki ze-
garowe, wskazówki do zegarów i zegarków, zapięcia do bi-
żuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki do breloków do kluczy, 
zegarki, zegary i zegarki elektryczne, złoto, nieprzetworzone 
lub kute, zwijane etui na biżuterię, 36 analizy finansowe, de-
pozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych, 
handel walutami i wymiana walut, inwestycje finansowe, 
inwestycje kapitałowe, transakcje finansowe, transfer elek-

troniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji 
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
finansowania, usługi gwarancyjne, wycena biżuterii, wycena 
zbiorów numizmatycznych.

(210) 491125 (220) 2018 10 01
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Blink K15

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosme-
tyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn 
do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demaki-
jażu, preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku oso-
bistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła 
dezodoryzujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun 
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stoso-
wany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, 
sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymo-
cowania sztucznych włosów, mleczka kosmetyczne, ko-
smetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina 
kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie-
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy 
wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, eks-
trakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, 
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, 
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny 
zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko 
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, 
olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryj-
nych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe 
do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów 
medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, su-
plementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutycz-
ne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze 
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla 
ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspoko-
jenie, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe 
środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki 
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do ce-
lów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do ce-
lów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne 
do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutyczne-
go, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, 
środki oczyszczające, cukier do celów medycznych, herba-
ta odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncep-
cyjne chemicznie, preparaty farmaceutyczne, muszka hisz-
pańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, 
kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne 
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farma-
ceutycznych, środki uśmierzające.
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(210) 491126 (220) 2018 10 01
(731) GŁADYSZ URSZULA, Wrocław
(540) Legalne Ziółka

(531) 05.03.15, 26.02.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 herbata, herbata rooibos, herbata czarna, 
herbata zielona, herbata do zaparzania, herbata z dzikiej róży, 
herbata z kwiatu lipy, herbata paczkowana, herbata owoco-
wa, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami.

(210) 491129 (220) 2018 10 01
(731) KMIECIK JAKUB, Gorlice
(540) Afore

(531) 01.15.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 inwertery (falowniki) fotowoltaiczne.

(210) 491134 (220) 2018 10 01
(731) ŁANKIEWICZ ANDRZEJ PPHU ZŁOTY SKORPION, 

Zgierz
(540) Złoty Skorpion
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do biżuterii, akcesoria do wy-
robu biżuterii, akcesoria do zegarków, amulety, artykuły 
ozdobne jako ozdoby lub biżuteria do użytku osobistego, 
bibeloty z brązu, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szla-
chetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, 
biżuteria na zamówienie, biżuteria, w tym imitacja biżuterii 
i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria, zegary i zegarki, 
bransoletki jako biżuteria, bransolety, bransolety i zegarki 
połączone, broszki jako biżuteria, chalcedon, cyrkonia, części 
i akcesoria do biżuterii, diademy, diamenty, dopasowane osło-
ny na pierścionki chroniące przed uderzeniem, otarciem oraz 
uszkodzeniem obrączki i kamieni pierścionka, druciki z me-
tali szlachetnych jako biżuteria, figurki z metali szlachetnych, 
gagat, imitacja złota, imitacje kamieni szlachetnych, insygnia 
z metali szlachetnych, iryd i jego stopy, jadeity, jubilerskie 
łańcuszki zabezpieczające, kaboszony, kamee jako biżute-
ria, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne nieobro-
bione i półobrobione oraz ich imitacje, kamienie sztuczne 
jako szlachetne i półszlachetne, kasetki na biżuterię, klamry 
ze srebra jako biżuteria, klejnoty szlachetne i półszlachetne, 
klipsy, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu bi-
żuterii, spinki do krawatów, szpilki do krawatów, krucyfiksy 
jako biżuteria, krzyżyki jako biżuteria, łańcuszki jako biżuteria, 
łańcuszki do zegarków, markasyty, medale, medaliony jako 
biżuteria, metale szlachetne, naszyjniki, naturalne kamienie 
szlachetne, obrączki ślubne, obudowy zegarów, odznaki 
metalowe do noszenia jako metale szlachetne, oliwin jako 
kamienie szlachetne, opal, oprawy będące częścią biżuterii, 
osm i jego stopy, ozdoby jako biżuteria, pallad i jego stopy, 
paski do zegarków na rękę, perły, perydot, pierścienie jako 
ozdoby, pierścionki, pierścionki jako biżuteria, pierścionki 
powlekane srebrem, pierścionki pozłacane, pierścionki sym-
bolizujące przyjaźń, pierścionki w całości z drogich kamieni, 
pierścionki zaręczynowe, pierścionki złote, platyna i jej stopy, 
rod i jego stopy, rubin, ruten i jego stopy, sardonyks nieobro-
biony, spinel jako kamienie szlachetne, spinki do szali mają-

ce charakter biżuterii, srebrne pierścionki, srebrne sztabki, 
srebro i jego stopy, stopy metali szlachetnych, sygnety, syn-
tetyczne kamienie jako biżuteria, szafiry, szkatułki na biżu-
terię, szmaragdy, szpilki jako biżuteria, sztabki złota, sztaby 
platyny, sztaby srebra, topaz, wisiorki, wpinki do klapy jako 
biżuteria, wyroby jubilerskie dla zwierząt, wyroby jubilerskie 
ze szkła, zapięcia do biżuterii, zawieszki jako biżuteria, zegar-
ki, zegary, złote monety, złoto i jego stopy, złoto w sztabach, 
35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłko-
wej, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, 
administrowanie sprzedażą, doradztwo w zakresie wyceny 
zamówień sprzedaży, marketing handlowy inny niż sprze-
daż, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, po-
średniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu 
towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż 
towarów, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów 
i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, pro-
mowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalno-
ściowych dla klientów, przeprowadzanie sprzedaży aukcyj-
nej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, 
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzeda-
ży, usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów 
sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, 
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi 
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z biżuterią, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne online w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.

(210) 491135 (220) 2018 10 01
(731) ŁANKIEWICZ ANDRZEJ PPHU ZŁOTY SKORPION, 

Zgierz
(540) ZŁOTY SKORPION

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do biżuterii, akcesoria do wy-
robu biżuterii, akcesoria do zegarków, amulety, artykuły 
ozdobne jako ozdoby lub biżuteria do użytku osobistego, 
bibeloty z brązu, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szla-
chetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, 
biżuteria na zamówienie, biżuteria, w tym imitacja biżuterii 
i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria, zegary i zegarki, 
bransoletki jako biżuteria, bransolety, bransolety i zegarki 
połączone, broszki jako biżuteria, chalcedon, cyrkonia, czę-
ści i akcesoria do biżuterii, diademy, diamenty, dopasowane 
osłony na pierścionki chroniące przed uderzeniem, otarciem 
oraz uszkodzeniem obrączki i kamieni pierścionka, druciki 
z metali szlachetnych jako biżuteria, figurki z metali szlachet-
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nych, gagat, imitacja złota, imitacje kamieni szlachetnych, 
insygnia z metali szlachetnych, iryd i jego stopy, jadeity, ju-
bilerskie łańcuszki zabezpieczające, kaboszony, kamee jako 
biżuteria, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne nie-
obrobione i półobrobione oraz ich imitacje, kamienie sztucz-
ne szlachetne i półszlachetne, kasetki na biżuterię, klamry 
ze srebra jako biżuteria, klejnoty szlachetne i półszlachetne, 
klipsy, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu bi-
żuterii, spinki do krawatów, szpilki do krawatów, krucyfiksy 
jako biżuteria, krzyżyki jako biżuteria, łańcuszki jako biżuteria, 
łańcuszki do zegarków, markasyty, medale, medaliony jako 
biżuteria, metale szlachetne, naszyjniki, naturalne kamienie 
szlachetne, obrączki ślubne, obudowy zegarów, odznaki 
metalowe do noszenia jako metale szlachetne, oliwin jako 
kamienie szlachetne, opal, oprawy będące częścią biżuterii, 
osm i jego stopy, ozdoby jako biżuteria, pallad i jego stopy, 
paski do zegarków na rękę, perły, perydot, pierścienie jako 
ozdoby, pierścionki, pierścionki jako biżuteria, pierścionki 
powlekane srebrem, pierścionki pozłacane, pierścionki sym-
bolizujące przyjaźń, pierścionki w całości z drogich kamieni, 
pierścionki zaręczynowe, pierścionki złote, platyna i jej stopy, 
rod i jego stopy, rubin, ruten i jego stopy, sardonyks nieobro-
biony, spinel jako kamienie szlachetne, spinki do krawatów, 
spinki do szali mające charakter biżuterii, srebrne pierścionki, 
srebrne sztabki, srebro i jego stopy, stopy metali szlachetnych, 
sygnety, syntetyczne kamienie jako biżuteria, szafiry, szkatuł-
ki na biżuterię, szmaragdy, szpilki jako biżuteria, sztabki złota, 
sztaby platyny, sztaby srebra, topaz, wisiorki, wpinki do klapy 
jako biżuteria, wyroby jubilerskie dla zwierząt, wyroby jubi-
lerskie ze szkła, zapięcia do biżuterii, zawieszki jako biżuteria, 
zegarki, zegary, złote monety, złoto i jego stopy, złoto w szta-
bach, 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wy-
syłkowej, administrowanie odnoszące się do metod sprze-
daży, administrowanie sprzedażą, doradztwo w zakresie 
wyceny zamówień sprzedaży, marketing handlowy inny niż 
sprzedaż, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, 
pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zaku-
pu towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż 
towarów, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów 
i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, pro-
mowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalno-
ściowych dla klientów, przeprowadzanie sprzedaży aukcyj-
nej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, 
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sie-
ci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów 
sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, 
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi 
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z biżuterią, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne online w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.

(210) 491137 (220) 2018 10 01
(731) ŁANKIEWICZ ANDRZEJ PPHU ZŁOTY SKORPION, 

Zgierz
(540) ZŁOTY SKORPION

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do biżuterii, akcesoria do wy-
robu biżuterii, akcesoria do zegarków, amulety, artykuły 
ozdobne jako ozdoby lub biżuteria do użytku osobistego, 
bibeloty z brązu, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szla-
chetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, 
biżuteria na zamówienie, biżuteria, w tym imitacja biżuterii 
i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria, zegary i zegarki, 
bransoletki jako biżuteria, bransolety, bransolety i zegarki 
połączone, broszki jako biżuteria, chalcedon, cyrkonia, czę-
ści i akcesoria do biżuterii, diademy, diamenty, dopasowane 
osłony na pierścionki chroniące przed uderzeniem, otarciem 
oraz uszkodzeniem obrączki i kamieni pierścionka, druciki 
z metali szlachetnych jako biżuteria, figurki z metali szlachet-
nych, gagat, imitacja złota, imitacje kamieni szlachetnych, 
insygnia z metali szlachetnych, iryd i jego stopy, jadeity, ju-
bilerskie łańcuszki zabezpieczające, kaboszony, kamee jako 
biżuteria, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne nie-
obrobione i półobrobione oraz ich imitacje, kamienie sztucz-
ne szlachetne i półszlachetne, kasetki na biżuterię, klamry 
ze srebra jako biżuteria, klejnoty szlachetne i półszlachetne, 
klipsy, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu bi-
żuterii, spinki do krawatów, szpilki do krawatów, krucyfiksy 
jako biżuteria, krzyżyki jako biżuteria, łańcuszki jako biżuteria, 
łańcuszki do zegarków, markasyty, medale, medaliony jako 
biżuteria, metale szlachetne, naszyjniki, naturalne kamienie 
szlachetne, obrączki ślubne, obudowy zegarów, odznaki 
metalowe do noszenia jako metale szlachetne, oliwin jako 
kamienie szlachetne, opal, oprawy będące częścią biżuterii, 
osm i jego stopy, ozdoby jako biżuteria, pallad i jego stopy, 
paski do zegarków na rękę, perły, perydot, pierścienie jako 
ozdoby, pierścionki, pierścionki jako biżuteria, pierścionki 
powlekane srebrem, pierścionki pozłacane, pierścionki sym-
bolizujące przyjaźń, pierścionki w całości z drogich kamieni, 
pierścionki zaręczynowe, pierścionki złote, platyna i jej stopy, 
rod i jego stopy, rubin, ruten i jego stopy, sardonyks nieobro-
biony, spinel jako kamienie szlachetne, spinki do szali mają-
ce charakter biżuterii, srebrne pierścionki, srebrne sztabki, 
srebro i jego stopy, stopy metali szlachetnych, sygnety, syn-
tetyczne kamienie jako biżuteria, szafiry, szkatułki na biżu-
terię, szmaragdy, szpilki jako biżuteria, sztabki złota, sztaby 
platyny, sztaby srebra, topaz, wisiorki, wpinki do klapy jako 
biżuteria, wyroby jubilerskie dla zwierząt, wyroby jubilerskie 
ze szkła, zapięcia do biżuterii, zawieszki jako biżuteria, zegar-
ki, zegary, złote monety, złoto i jego stopy, złoto w sztabach, 
35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłko-
wej, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, 
administrowanie sprzedażą, doradztwo w zakresie wyceny 
zamówień sprzedaży, marketing handlowy inny niż sprze-
daż, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, po-
średniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu 
towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż 
towarów, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów 
i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, pro-
mowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalno-
ściowych dla klientów, przeprowadzanie sprzedaży aukcyj-
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nej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, 
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzeda-
ży, usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów 
sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, 
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi 
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z biżuterią, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne online w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzie-
ży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą.

(210) 491138 (220) 2018 10 01
(731) LUBOMIRSKI PIOTR LUBOMIRSKI-PL, Radom
(540) ROMANO MAZZANTE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bot-
ki, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, buty 
za kostkę, cholewki do obuwia, espadryle, getry jako ochra-
niacze zakładane na buty, kalosze (wkładane na obuwie), 
korki do butów piłkarskich, napiętki do obuwia, obuwie, 
obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, 
obuwie wykonane z drewna, ogrzewacze stóp, nieelektrycz-
ne, okucia metalowe do obuwia, pantofle domowe, pantofle 
kąpielowe, pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką 
jako obuwie pasowe, podeszwy do butów, sandały, sanda-
ły kąpielowe, walonki jako buty filcowe, 26 dziurki przy bu-
tach, haczyki do obuwia, ozdoby do obuwia, rzepy w postaci 
taśm, sznurowadła do obuwia, zapięcia do obuwia.

(210) 491139 (220) 2018 10 01
(731) LUBOMIRSKI PIOTR LUBOMIRSKI-PL, Radom
(540) ROMANO MAZZANTE
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bot-
ki, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, buty 
za kostkę, cholewki do obuwia, espadryle, getry jako ochra-
niacze zakładane na buty, kalosze (wkładane na obuwie), 
korki do butów piłkarskich, napiętki do obuwia, obuwie, 
obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, 
obuwie wykonane z drewna, ogrzewacze stóp, nieelektrycz-
ne, okucia metalowe do obuwia, pantofle domowe, pantofle 
kąpielowe, pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką 
jako obuwie pasowe, podeszwy do butów, sandały, sanda-
ły kąpielowe, walonki jako buty filcowe, 26 dziurki przy bu-
tach, haczyki do obuwia, ozdoby do obuwia, rzepy w postaci 
taśm, sznurowadła do obuwia, zapięcia do obuwia.

(210) 491141 (220) 2018 10 01
(731) RYWAL-RHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) REJS

(531) 01.15.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia rejestrujące parametry spawania, 
urządzenia rejestrujące pracę urządzeń spawalniczych, urzą-
dzenia rejestrujące do montowania na aparatach spawalni-
czych jako spawarkach, urządzenia do rejestrowania danych, 
rejestratory elektryczne, rejestratory danych, elektroniczne 
rejestratory wyników, elektryczne rejestratory wyników, 
wskaźniki ciśnienia jako rejestratory ciśnienia, urządzenia re-
jestrujące wyniki pracy, urządzenia do rejestrowania tempe-
ratury, elektroniczne rejestratory temperatury inne niż do ce-
lów medycznych, 35 dostarczanie informacji o produktach 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów re-
klamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej, detalicz-
nej, stacjonarnej, wysyłkowej, świadczonej online [poprzez 
Internet] w zakresie: urządzeń rejestrujących parametry 
spawania, urządzeń rejestrujących pracę urządzeń spawalni-
czych, urządzeń rejestrujących do montowania na aparatach 
spawalniczych jako spawarkach, urządzeń do rejestrowania 
danych, rejestratorów elektrycznych, rejestratorów danych, 
elektronicznych rejestratorów wyników, elektrycznych reje-
stratorów wyników, wskaźników ciśnienia jako rejestratorów 
ciśnienia, urządzeń rejestrujących wyniki pracy, urządzeń 
do rejestrowania temperatury, elektronicznych rejestratorów 
temperatury innych niż do celów medycznych, urządzeń 
i materiałów spawalniczych.

(210) 491145 (220) 2018 10 01
(731) SOWIER ALEKSANDER, Poznań
(540) SOWMED chirurgia

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 44 opieka zdrowotna, kliniki medyczne, opieka 
pielęgniarska, medyczna, placówki opieki medycznej, nieho-
spitalizacyjne, pomoc medyczna, szpitale.

(210) 491146 (220) 2018 10 01
(731) GÓRNIAK AGNIESZKA ZAKŁAD USŁUGOWO- 

-HANDLOWY DEGAMEX, Połaniec
(540) TAR-CAN
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, bitu-
miczne wyroby dla budownictwa, masy bitumiczne, mie-
szanki mineralno - bitumiczne, mieszanki mineralno-asfalto-
we, asfalt, masy asfaltowe, beton asfaltowy, cegła, cement, 
masy samopoziomujące z cementu, masy cementowe, grun-
ty i podkłady gruntujące, masy tynkarskie, zaprawy cemento-
we, zaprawy klejowe, piasek z wyjątkiem formierskiego, gips, 
glina ceglarska, kamień, kruszywa budowlane, marmur, wap-
no, żwir, beton, mieszanki betonowe, zaprawy budowlane.

(210) 491149 (220) 2018 10 01
(731) RYTEL KATARZYNA, Warszawa
(540) S.O.S.
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(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji paznokci, zestawy 
kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi, kremy kosmetyczne, 
odżywki do włosów, sztuczne paznokcie, olejki do celów 
kosmetycznych.

(210) 491155 (220) 2018 10 01
(731) JAKUBOWSKA MAŁGORZATA, Łódź
(540) Hashtag SUSHI

(531) 24.17.25, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 29 potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, 
30 sushi, onigiri jako kulki ryżowe, ramen jako japońskie da-
nie na bazie makaronu, 43 obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, usługi barów 
i restauracji.

(210) 491158 (220) 2018 10 01
(731) BETAGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice
(540) ECO CATS COLLECTION Izabela Praska

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24, 
26.11.12

(510), (511) 19 modułowe domki dla zwierząt.

(210) 491159 (220) 2018 10 01
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Warszawa

(540) Zdrovit DetriMag
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty diete-
tyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecz-
nicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, 
zioła lecznicze.

(210) 491160 (220) 2018 10 01
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Warszawa

(540) Litorsal Alko-Detox
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty diete-
tyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecz-
nicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, 
zioła lecznicze.

(210) 491168 (220) 2018 10 02
(731) KTK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) STABEK EKOGROSZEK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
27.05.24, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.12, 
01.17.11, 01.17.25

(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel [paliwo].

(210) 491169 (220) 2018 10 02
(731) MALEJKA MACIEJ KRZYSZTOF,
(540) RemaClick
(510), (511) 20 rolety okienne.

(210) 491171 (220) 2018 10 02
(731) BRILENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ANATOLKI

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 02.09.01, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 29 owoce przetworzone, jagody konserwowa-
ne, suszone oraz poddane obróbce cieplnej, galaretki, kon-
fitury, kompoty, galaretki owocowe, lekkie przekąski na bazie 
owoców, kompozycje z poddanych obróbce owoców, kom-
poty (deser z gotowanych owoców), konserwy owocowe, 
marmolada, z wyjątkiem wyrobów cukierniczych, miąższ 
owocowy, pasta owocowa skoncentrowana, owoce lub ja-
gody przygotowane w syropie cukrowym, purée z żurawiny, 
purée z jabłek, sałatki owocowe, owoce lukrowane, owoce 
zamrożone, 30 wyroby cukiernicze na bazie owoców i jagód, 
zefir [wyroby cukiernicze], wyroby z galaretek owocowych 
[cukiernicze], pianka owocowa [wyroby cukiernicze], 32 na-
poje owocowe, soki owocowe, syropy i pozostałe składniki 
do przygotowywania napojów.

(210) 491172 (220) 2018 10 02
(731) STOWARZYSZENIE KUPCÓW INWESTORÓW GIEŁDY 

NA DOŁKU, Warszawa
(540) BAZAREK Na Dołku ZAWSZE ŚWIEŻE ZAKUPY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.17, 05.09.15, 05.09.17, 05.09.21, 05.09.25, 05.07.10, 
05.07.13, 05.07.15, 05.07.25, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 35 administrowanie (zawieranie umów, za-
pewnienie dostaw energii elektrycznej, wody, sprzątanie, 
pobieranie opłat) na rzecz osób trzecich pozwalających 
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na sprzedaż i nabywanie towarów na bazarze wielobranżo-
wym z artykułami spożywczymi, mięsem i jego przetwora-
mi, warzyw, owoców, kwiatów, sadzonek, środków czysto-
ści, artykułów gospodarstwa domowego, mebli, artykułów 
pościelowych, obuwia, artykułów elektrycznych, odzieży, 
artykułów papierniczych, zabawek, książek, wyrobów jubi-
lerskich, ozdób okolicznościowych, materiałów tekstylnych.

(210) 491174 (220) 2018 10 02
(731) DEKADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DEKADA CZAS NA DOBRE INWESTYCJE

(531) 29.01.14, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.17

(510), (511) 36 inwestycje majątkowe [nieruchomości], in-
westycje kapitałowe, inwestycje finansowe, wynajmowanie 
pomieszczeń handlowych, usługowych oraz biurowych [nie-
ruchomości], zarządzanie nieruchomościami, administrowa-
nie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości.

(210) 491175 (220) 2018 10 02
(731) SUCHECKI ARKADIUSZ, Warszawa
(540) KARUZELA BROWAR BIELAŃSKI

(531) 27.03.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
11.03.01, 11.03.02, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.12

(510), (511) 32 piwo.

(210) 491177 (220) 2018 10 02
(731) KABAKO MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole Lubelskie
(540) Mleczne Ogrody

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.24, 05.03.11, 
05.03.13, 05.03.15, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.18, 
26.04.22

(510), (511) 29 mleczne produkty, ser twarogowy, mleko, 
zsiadłe mleko, jogurt, ser pleśniowy, ser śmietankowy, ser 
miękki, ser wędzony, ser twardy, sery topione, kefir [napój 
mleczny], śmietana [produkty mleczarskie], desery mleczne, 
koktajle mleczne, napoje mleczne, masło, jaja.

(210) 491178 (220) 2018 10 02
(731) Unum Group (a Delaware Corporation), 

Chattanooga, US
(540) Chronię, bo kocham
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, 
zawieranie umów ubezpieczenia i reasekuracji, usługi gwa-
rantowania ubezpieczeń i reasekuracji, ubezpieczeniowe 
usługi brokerskie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym 
usługi agentów oraz brokerów, usługi doradcze, konsultin-

gowe, informacyjne i administracyjne w zakresie finansów, 
ubezpieczeń, reasekuracji, rent i emerytur, w tym świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu, analizy finansowe, usługi 
finansowe świadczone przez firmy ubezpieczeniowe, wyce-
ny finansowe dla celów ubezpieczenia, usługi inwestycyjne, 
w tym dotyczące inwestycji finansowych i kapitałowych, fi-
nansowanie pożyczek, pożyczki ratalne, usługi gwarancyjne 
i poręczeń, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usłu-
gi aktuariusza ubezpieczeniowego, regulowanie roszczeń 
ubezpieczeniowych.

(210) 491181 (220) 2018 10 02
(731) JAN-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość
(540) PRAWDZIWY CHLEB. G GROCHOLA

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.21, 27.05.24, 
24.17.01, 24.17.02, 05.07.02, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.06, 
26.04.18, 26.04.22, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 
26.01.21, 26.07.05

(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, ka-
napki, 43 usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 
serwowanie jedzenia i napojów, usługi kawiarni i cukierni, 
snack-bary.

(210) 491182 (220) 2018 10 02
(731) ZAKO-RENT GĄSIOROWSCY SPÓŁKA JAWNA, 

Zakopane
(540) SAKRAMENCKO

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.25, 26.04.02, 26.01.03, 25.05.02, 
14.07.02

(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole.

(210) 491183 (220) 2018 10 02
(731) JAN-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość
(540) Grochola Prawdziwy Chleb.
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, ka-
napki, 43 usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 
serwowanie jedzenia i napojów, usługi kawiarni i cukierni, 
snack-bary.

(210) 491185 (220) 2018 10 02
(731) GUBA MARTYNA FORCHANGE, Warszawa
(540) PLANETA DLA SINGLI
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna.

(210) 491186 (220) 2018 10 02
(731) GUBA MARTYNA FORCHANGE, Warszawa
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(540) FABRYKA WARSZTATÓW
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna.

(210) 491187 (220) 2018 10 02
(731) LEŚNIAK RAFAŁ BUDOMAL PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWO-BUDOWLANE, Łódź
(540) BUDOMAL360

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 24.15.13
(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji bu-
dowlanych i na rynku nieruchomości, usługi developerskie, 
pośrednictwo i zarządzanie inwestycjami w infrastrukturę, 
pozyskiwanie i pośredniczenie w pozyskiwaniu kapitałów 
i nieruchomości pod inwestycje budowlane, wynajem 
i dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie powierzchni 
mieszkalnej, wynajmowanie powierzchni biurowej i han-
dlowej oraz usługowej, usługi pośrednictwa w zakresie 
wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, usługi 
pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomo-
ściami biurowymi i handlowymi, usługi w zakresie zarządza-
nia i wyceny nieruchomości, pośredniczenie w zawieraniu 
umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości i powierzchni 
mieszkalnej oraz powierzchni handlowej i usługowej, za-
rządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, 
zarządzanie i administrowanie powierzchniami biurowymi 
i handlowymi, usługi sprzedaży i wynajmu lub dzierżawy 
nieruchomości lub ich części, usługi sprzedaży i kupna 
nieruchomości na własny rachunek, usługi wynajmu nie-
ruchomości, 37 usługi ogólnobudowlane, usługi związane 
z budową budynków mieszkalnych, usługi budowlano-re-
montowe obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów 
przemysłowych, usługi budowlane w zakresie infrastruktu-
ry, usługi remontowe w zakresie budownictwa, usługi po-
mocnicze takie jak nadzór budowlany i nadzór techniczny 
w budownictwie, wykonawstwo instalacji centralnego 
ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji, wykonawstwo 
instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, wykonawstwo 
instalacji przeciwpożarowej, wykonywanie instalacji elek-
trycznych budynków i budowli, usługi konserwatorskie 
i wykończeniowe w zakresie budynków, usługi w zakresie 
nadzoru budowlanego w tym nadzór budowlany w ra-
mach usług developerskich, usługi budowlane, budowa 
nowych obiektów, usługi wyposażania pomieszczeń w in-
stalacje budowlane, usługi przebudowy i remontów oraz 
konserwacji i naprawy wyposażenia budynków i budowli, 
usługi budowlane dotyczące obiektów pozostających pod 
ochroną konserwatora zabytków, usługi termomoderniza-
cji budynków, usługi remontowo-budowlane dotyczące 
ścian oraz stropów i stropodachów, usługi remontowo-
-budowlane dotyczące stropów piwnic, usługi remontowe 
balkonów, usługi remontowe dachów, usługi demontażu 
azbestu, prace remontowe dotyczące budynków w za-
kresie remontu zadaszeń, usługi remontowe wymiany 
obróbek blacharskich, usługi montażu i wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej, usługi budowlane wykończenio-
we wnętrzarskie w tym kompleksowe prace adaptacyjne 
przebudowy wnętrz łącznie z robotami wyburzeniowymi, 
usługi budowlano remontowe związane ze zmianą prze-
znaczenia pomieszczeń, malowanie klatek schodowych, 
malowanie wnętrz, malowanie powierzchni budynków, 
roboty wyburzeniowe, roboty budowlane ziemne, roboty 
budowlane drogowe z kostki brukowej i z zastosowaniem 
asfaltu, instalowanie oraz konserwacja i naprawa wind 

i dźwigów osobowych i towarowych, instalowanie i kon-
serwacja schodów ruchomych oraz podestów dla osób 
niepełnosprawnych, usługi budowy budynków mieszka-
niowych na zlecenie w systemie inwestora zastępczego lub 
jako generalny wykonawca lub jako podwykonawca, wyna-
jem rusztowań i dźwigów, wynajem sprzętu budowlanego, 
wynajem maszyn budowlanych, sprzątanie nieruchomo-
ści, sprzątanie domów, sprzątanie domów mieszkalnych, 
sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie terenów 
miejskich, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, 
sprzątanie i czyszczenie obiektów, 42 projektowanie bu-
dowlane, projektowanie urbanistyczne i technologiczne, 
doradztwo budowlane, projektowanie architektoniczne 
w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji 
budowlanych, projektowanie infrastruktury, projektowanie 
dróg dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudow-
lane, projektowanie i dekoracja wnętrz, wzornictwo prze-
mysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy geologiczne 
i urbanistyczne, doradztwo budowlane, projektowanie wa-
runków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontrak-
tów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicz-
nego w zakresie budownictwa, usługi aranżacji i dekoracji 
wnętrz.

(210) 491188 (220) 2018 10 02
(731) RODZYNKIEWICZ MATEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLOWE ŚNIADANIA Z KSIĄŻKĄ, 
Kraków

(540) swoją drogą
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w sklepach, przez Internet i drogą korespondencyjną 
w dziedzinie towarów, takich jak materiały drukowane 
w tym książki, broszury, gazety, dzienniki, czasopisma jako 
periodyki, almanachy (roczniki), komiksy jako książki, usłu-
gi księgarni, 41 przeprowadzanie aktywności kulturalnych, 
usługi w zakresie kultury, organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, organizowanie prezentacji do celów kul-
turalnych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, 
organizowanie festiwali w celach kulturalnych, udostępnia-
nie podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów do-
kumentacyjnych, organizowanie spotkań i konferencji, or-
ganizowanie koncertów, obsługa koncertów muzycznych, 
43 przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków 
i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, usługi restaura-
cyjne, usługi kawiarni.

(210) 491191 (220) 2018 10 02
(731) BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hala Hutnik

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, 
kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, 
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji 
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczy-
nia 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 han-
dlowych, 35 reklama, koszty (analiza), księgowość, organi-
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zowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, dru-
ków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników rekla-
mowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach 
działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i han-
dlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporzą-
dzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomo-
ści gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ra-
mach działalności usługi w zakresie działalności obiektów 
biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc par-
kingowych, garaży oraz wynajmowanie sal na posiedzenia 
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 
41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe 
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 
43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restaura-
cje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych 
i handlowych.

(210) 491192 (220) 2018 10 02
(731) BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hala Hutnik

(531) 27.05.05, 26.11.02
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, 
kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, 
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji 
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczy-
nia stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji 
działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubra-
nia, w tym: koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy 
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i han-
dlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organi-
zowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, dru-
ków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników rekla-
mowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach 
działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i han-
dlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporzą-
dzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomo-
ści gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ra-
mach działalności usługi w zakresie działalności obiektów 
biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc par-
kingowych i garaży, 41 publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biuro-
wych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), 
kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności 
obiektów biurowych i handlowych oraz wynajmowanie sal 
na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych 
i handlowych.

(210) 491194 (220) 2018 10 02
(731) BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hala Hutnik

(531) 26.11.02, 27.05.01
(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, analiza kosztów, 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 i 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 oraz wynajmo-
wanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów 
biurowych i handlowych.

(210) 491195 (220) 2018 10 02
(731) BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hala Hutnik

(531) 27.05.05, 26.11.02, 29.01.12
(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, analiza koszty, księgowość, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządza-
nie 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 i 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, oraz wynajmo-
wanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów 
biurowych i handlowych.
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(210) 491196 (220) 2018 10 02
(731) BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hala Hutnik

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(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, analiza koszów, 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 i 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.

(210) 491204 (220) 2018 10 02
(731) VITOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) ELITE SOCIAL CLUB WHISKY BAR & CIGAR LOUNGE

(531) 01.01.05, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi związane z restauracjami, kawiarniami, 
pubami, barami, cateringiem oraz usługi gastronomiczne 
i usługi hotelarskie.

(210) 491205 (220) 2018 10 02
(731) PREMIUM BROKERSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ,  

Zielona Góra
(540) PREMIUM

(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, ad-
ministrowanie działalności gospodarczej; prace biurowe; sys-
tematyzacja danych ubezpieczeniowych w komputerowych 
bazach danych; promowanie usług ubezpieczeniowych 

w imieniu osób trzecich; promowanie usług finansowych 
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich; gromadzenie, 
na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania 
i kupowania tych usług; zarządzanie biznesowe zakładami 
ubezpieczeń oraz firmami brokerskimi na zasadzie podwy-
konawstwa; usługi administracyjne w zakresie kierowania 
na konsultacje do zakładów ubezpieczeniowych, 36 ubez-
pieczenia; gwarantowanie ubezpieczeń; ubezpieczenie 
morskie; ubezpieczenia medyczne; ubezpieczenia samo-
chodowe; ubezpieczenia furgonetek; ubezpieczenie rease-
kuracyjne; ubezpieczenia towarów; ubezpieczenia budyn-
ków; ubezpieczenia podróżne; organizowanie ubezpiecze-
nia; ubezpieczenie garaży; ubezpieczenia kredytów; ubez-
pieczenia hipoteczne; ubezpieczenia lotnicze; ubezpiecze-
nie zdrowotne; ubezpieczenia biur; ubezpieczenia bankowe; 
gwarancje ubezpieczeniowe; agencje ubezpieczeniowe; 
pośrednictwo ubezpieczeniowe; doradztwo ubezpieczenio-
we; usługi ubezpieczeń osobistych; badania dotyczące 
ubezpieczeń; usługi ubezpieczeń domu; organizacja ubez-
pieczeń podróżnych; zarządzanie portfelami ubezpieczeń; 
agencja ubezpieczania statków; usługi agencji ubezpiecze-
niowej; informacja o ubezpieczeniach; ubezpieczeniowe 
usługi brokerskie; zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi; 
usługi zarządzania ubezpieczeniami; administrowanie dzia-
łalnością ubezpieczeniową; ubezpieczenia na życie; ubez-
pieczenia dla biur; ubezpieczenia majątkowe [nieruchomo-
ści]; prywatne ubezpieczenia zdrowotne; ubezpieczenia do-
tyczące własności; ubezpieczenie dotyczące pojazdów; usłu-
gi ubezpieczania pojazdów; ubezpieczenia dla hoteli; ubez-
pieczenia systemów antywłamaniowych; ubezpieczenia 
od wypadków; ubezpieczenie od wypadków; ubezpieczenie 
wyposażenia nieruchomości; ubezpieczenia od pożaru; or-
ganizowanie ubezpieczenia kredytów; ubezpieczanie za-
kwaterowania hotelowego; zapewnianie ubezpieczenia wa-
kacyjnego; ubezpieczenia urządzeń łącznościowych; ubez-
pieczenie ryzyka kredytowego; ubezpieczenia dla przedsię-
biorstw; ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej; 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych; ubezpieczenie 
towarów podczas tranzytu; ubezpieczanie ryzyka kredyto-
wego [factoring]; ubezpieczenie od straty dokumentów; 
ubezpieczenie od wydatków prawnych; administrowanie 
systemami ubezpieczenia grupowego; ubezpieczenie 
od straty kredytu; ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomo-
ści; usługi dotyczące ubezpieczeń gwarancji; agencje ubez-
pieczeń na życie; administracja w zakresie ubezpieczeń; or-
ganizowanie ubezpieczeń na życie; badania w zakresie ubez-
pieczeń; usługi ubezpieczeń gospodarstw domowych; 
udzielanie ubezpieczeń kredytów hipotecznych; usługi 
agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczenio-
wego; usługi aktuariusza ubezpieczeniowego; administro-
wanie planami ubezpieczeniowymi; administrowanie rosz-
czeniami ubezpieczeniowymi; usługi pośrednictwa ubez-
pieczeniowego; pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie 
ubezpieczeń na życie; świadczenie usług ubezpieczenio-
wych na rzecz firm ubezpieczeniowych; usługi ubezpieczeń 
pojazdów mechanicznych; subrogacja w zakresie ubezpie-
czeń; ubezpieczenia związane z mieniem osobistym; ubez-
pieczenia od odpowiedzialności osób trzecich; usługi ubez-
pieczeń na wypadek dożycia; skomputeryzowane usługi in-
formacyjne dotyczące ubezpieczeń; usługi doradcze w za-
kresie ubezpieczeń; obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń; 
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych; zapewnianie 
dziesięcioletnich polis ubezpieczeniowych; podawanie no-
towań składek ubezpieczeniowych; podawanie wysokości 
składek ubezpieczeniowych; usługi finansowania składek 
ubezpieczeniowych; wyliczanie stawek składek ubezpiecze-



68 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT47/2018

niowych; komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpie-
czeniowych; pośrednictwo w ubezpieczeniach transporto-
wych; pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych; 
usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia; udostępnianie 
informacji o ubezpieczeniach; pośrednictwo w ubezpiecze-
niach tranzytowych; informacje w sprawach ubezpieczenio-
wych; usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia; umowy 
ubezpieczeniowe dotyczące usług; usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące łodzi; doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe; 
usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów; usługi ubez-
pieczeniowe dotyczące nieruchomości; zapewnianie ubez-
pieczenia gwarancji na sprzęt; usługi w zakresie organizowa-
nia ubezpieczenia; ubezpieczenia w zakresie bankowości hi-
potecznej; usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości; 
usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem; usługi 
ubezpieczeniowe w zakresie sportu; usługi ubezpieczenio-
we dotyczące funduszy emerytalnych; pośrednictwo ubez-
pieczeniowe w zakresie nieruchomości; pośrednictwo ubez-
pieczeniowe związane ze zwierzętami; usługi ubezpiecze-
niowe dla przemysłu budowlanego; usługi finansowe zwią-
zane z ubezpieczeniami; gwarancje, ekspertyzy i oceny 
ubezpieczeniowe; usługi ubezpieczeniowe dotyczące kosz-
tów sądowych; telefoniczne usługi bankowe i ubezpiecze-
niowe; usługi ubezpieczeniowe związane z lotnictwem; 
udostępnianie informacji o działalności ubezpieczeniowej; 
usługi doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych; usłu-
gi doradcze dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych; do-
radztwo w zakresie ubezpieczeń na życie; usługi w zakresie 
ubezpieczeń na życie; pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń 
na życie; usługi w zakresie ubezpieczeń dla podróżnych; 
usługi w zakresie ubezpieczeń w podróży; usługi konsulta-
cyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia; usługi po-
średnictwa w zakresie ubezpieczeń medycznych; finansowe 
usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów; 
usługi inwestycyjne w zakresie zmiennego ubezpieczenia; 
usługi w zakresie ubezpieczenia przyczep turystycznych; 
agencja pośrednictwa w zakresie ubezpieczania statków; 
agencje pośrednictwa w zakresie ubezpieczania statków; 
usługi ubezpieczeniowe w zakresie zakwaterowania waka-
cyjnego; usługi ubezpieczeniowe w zakresie telefonów ko-
mórkowych; usługi ubezpieczeniowe związane z awariami 
mechanicznymi; usługi ubezpieczeniowe związane z karta-
mi kredytowymi; usługi ubezpieczeniowe związane z pojaz-
dami mechanicznymi; usługi ubezpieczeniowe dla zabez-
pieczania zastawów hipotecznych; usługi ubezpieczeniowe 
do spłaty wydatków medycznych; usługi ubezpieczeniowe 
związane z domami opieki; usługi ubezpieczeniowe związa-
ne z planowaniem awaryjnym; usługi ubezpieczeniowe do-
tyczące utraty własności osobistej; usługi ubezpieczeniowe 
w zakresie ochrony kierowców; usługi ubezpieczeniowe 
związane z udzielaniem kredytu; usługi ubezpieczeniowe 
związane z umowami kredytowymi; usługi finansowe świad-
czone przez firmy ubezpieczeniowe; usługi informacyjne 
i doradztwo dotyczące warunków ubezpieczeń; pośrednic-
two w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń; świad-
czenie usług w zakresie ubezpieczeń na życie; udzielanie in-
formacji dotyczących obliczania składek ubezpieczenio-
wych; doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych dotyczą-
ce wybuchów; doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych 
dotyczące pożarów; usługi ubezpieczeniowe związane 
z ugodą z dożywotnim odszkodowaniem świadczone dla 
ubezpieczycieli majątku i od nieszczęśliwych wypadków; 
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczenia-
mi zdrowotnymi; usługi ubezpieczeniowe w zakresie towa-
rów przewożonych drogą morską; usługi ubezpieczeniowe 
odnoszące się do odwołanych rezerwacji urlopowych; usługi 
ubezpieczenia osobistego w zakresie zapewniania porad 

prawnych; usługi ubezpieczenia indywidualnego w zakresie 
świadczenia usług prawnych; pośrednictwo w zakresie ubez-
pieczeń innych niż na życie; usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego; świadczenie 
usług ubezpieczeniowych na rzecz firm reasekuracyjnych; 
udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubez-
pieczeniowych; pośrednictwo w ubezpieczeniach od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków; usługi ubezpieczenia 
zdrowotnego związane z pilotami autokarowymi; ubezpie-
czenia od ryzyka przekroczenia terminów i kosztów; usługi 
doradztwa związane z ubezpieczeniem na życie; usługi 
ubezpieczeniowe związane z dachami ze strzechy; usługi 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strze-
chą; usługi ubezpieczeniowe związane z kradzieżą własności 
osobistej; administrowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi 
w zakresie opieki dentystycznej; usługi planowania związane 
z ubezpieczeniami na życie; usługi ubezpieczeniowe związa-
ne z towarami w tranzycie; usługi agencyjne w zakresie orga-
nizowania ubezpieczeń podróżnych; usługi ubezpieczenia 
medycznego świadczone na rzecz firm; ubezpieczenie indy-
widualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki; usługi 
ubezpieczenia zdrowotnego związane z kierowcami autoka-
rów; ubezpieczenia od ryzyka terminów i kosztów realizacji; 
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczenia-
mi domu; usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubez-
pieczeniami turystycznymi; usługi doradztwa i pośrednic-
twa związane z ubezpieczeniami pojazdów; usługi informa-
cyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów; 
usługi w zakresie doradztwa finansowego dotyczące ubez-
pieczenia na życie; likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia 
innego niż na życie; usługi ubezpieczeniowe związane z fir-
mami zajmującymi się zamówieniami pocztowymi; usługi 
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami 
od wypadków; usługi doradztwa i pośrednictwa związane 
z ubezpieczeniami na życie; administrowanie i wystawianie 
polis ubezpieczeniowych w zakresie opieki dentystycznej; 
udzielanie informacji związanych z pośrednictwem w zakre-
sie ubezpieczeń na życie; usługi ubezpieczeniowe w zakre-
sie zapewniania środków finansowych w nagłych wypad-
kach; udzielanie informacji online dotyczących ubezpieczeń 
z komputerowej bazy danych lub Internetu; usługi ubezpie-
czeniowe związane z ugodą z dożywotnim odszkodowa-
niem świadczone dla prawników; administrowanie ubezpie-
czeniami w ramach programów świadczeń z zakresu leków 
na receptę; usługi ubezpieczeniowe dla firm; usługi doradz-
twa ubezpieczeniowego dla firm.

(210) 491212 (220) 2018 10 02
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ AGRIFARM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Śmiłowo

(540) AGRIFARM
(510), (511) 29 ryby, 30 zboża, 31 żywe ryby do celów spo-
żywczych, nieprzetworzone zboża, zwierzęta żywe, zwierzę-
ta hodowlane do reprodukcji, 44 uprawa roślin, usługi dorad-
cze związane z uprawą roślin, usługi weterynaryjne i rolnicze, 
hodowla zwierząt.

(210) 491214 (220) 2018 10 02
(731) LENTEWENC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ColdChain Poland
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.17, 26.04.01
(510), (511) 35 organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych: organizowanie targów i wystaw 
w celach biznesowych i promocyjnych, planowanie i pro-
wadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w ce-
lach gospodarczych i reklamowych, prowadzenie, przygo-
towywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów 
handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, organi-
zowanie imprez, wystaw, targów i pokazów dla celów han-
dlowych, promocyjnych i reklamowych, międzynarodowe 
targi w zakresie transportu, spedycji i logistyki, prowadzenie 
wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, 
doradztwo w zakresie wystawienniczo-targowym, organi-
zowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Inter-
netu, organizowanie programów lojalnościowych do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, agencje impor-
towo-eksportowe, marketing, public relations, outsourcing 
(doradztwo handlowe), badania marketingowe, badania 
rynku i opinii publicznej, oferowanie i prezentowanie w me-
diach produktów dla handlu detalicznego, zarządzanie dzia-
łalnością handlową, zarządzanie procesami biznesowymi, 
zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, 
doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, ad-
ministracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, usłu-
gi administrowania działalnością gospodarczą w dziedzinie 
transportu, reklama związana z transportem i dostawą, za-
rządzanie flotą transportową (dla osób trzecich), publiko-
wanie tekstów promocyjnych i reklamowych: katalogów 
targowych i wystawowych, plakatów, prospektów, infor-
matorów, ogłoszeń, 41 organizowanie i przeprowadzanie 
targów i wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizowanie konferencji, kongresów, zjazdów, organizo-
wanie seminariów i konferencji dotyczących handlu, prowa-
dzenie szkoleń związanych z organizacją targów i wystaw, 
usługi szkoleniowe w zakresie logistyki, usługi szkoleniowe 
w zakresie transportu, organizowanie konferencji zwią-
zanych z logistyką, organizowanie konferencji w zakresie 
transportu, organizowanie i prowadzenie konferencji na te-
mat biznesu i handlu, organizowanie szkoleń handlowych, 
usługi edukacyjne dotyczące handlu, publikacja materiałów 
konferencyjnych i szkoleniowych, publikacje elektroniczne 
online.

(210) 491216 (220) 2018 10 02
(731) LENTEWENC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TransLogistica Poland

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.07
(510), (511) 35 organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, organizowanie targów i wystaw 
w celach biznesowych i promocyjnych, planowanie i pro-
wadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w ce-
lach gospodarczych i reklamowych, prowadzenie, przygo-
towywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów 
handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, organi-
zowanie imprez, wystaw, targów i pokazów dla celów han-
dlowych, promocyjnych i reklamowych, międzynarodowe 
targi w zakresie transportu, spedycji i logistyki, prowadzenie 
wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, 
doradztwo w zakresie wystawienniczo-targowym, organi-
zowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Inter-
netu, organizowanie programów lojalnościowych do celów 

handlowych, promocyjnych i reklamowych, agencje impor-
towo-eksportowe, marketing, public relations, outsourcing 
(doradztwo handlowe), badania marketingowe, badania 
rynku i opinii publicznej, oferowanie i prezentowanie w me-
diach produktów dla handlu detalicznego, zarządzanie dzia-
łalnością handlową, zarządzanie procesami biznesowymi, 
zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, 
doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, ad-
ministracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, usłu-
gi administrowania działalnością gospodarczą w dziedzinie 
transportu, reklama związana z transportem i dostawą, za-
rządzanie flotą transportową (dla osób trzecich), publiko-
wanie tekstów promocyjnych i reklamowych: katalogów 
targowych i wystawowych, plakatów, prospektów, infor-
matorów, ogłoszeń, 41 organizowanie i przeprowadzanie 
targów i wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizowanie konferencji, kongresów, zjazdów, organizo-
wanie seminariów i konferencji dotyczących handlu, prowa-
dzenie szkoleń związanych z organizacją targów i wystaw, 
usługi szkoleniowe w zakresie logistyki, usługi szkoleniowe 
w zakresie transportu, organizowanie konferencji zwią-
zanych z logistyką, organizowanie konferencji w zakresie 
transportu, organizowanie i prowadzenie konferencji na te-
mat biznesu i handlu, organizowanie szkoleń handlowych, 
usługi edukacyjne dotyczące handlu, publikacja materiałów 
konferencyjnych i szkoleniowych, publikacje elektroniczne 
online.

(210) 491219 (220) 2018 10 02
(731) LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TRAVELMARIN
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, suple-
menty żywnościowe.

(210) 491221 (220) 2018 10 03
(731) NAHLIK-KAŁUŻYŃSKA AGNIESZKA, NAHLIK- 

-POKSZAN BEATA, POKSZAN ANDRZEJ A-B NAHLIK 
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź

(540) aB

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby plażowe, torby turystyczne, torebki, 
kosmetyczki, 24 bielizna pościelowa, bielizna stołowa nie-
papierowa, narzuty, pledy, poszewki, ręczniki, 25 odzież 
wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla dziewcząt, 
odzież z dzianiny, odzież z imitacji skóry, piżamy, płaszcze ką-
pielowe, szlafroki, nakrycia głowy, 40 krawiectwo, usługi kra-
wieckie, 41 usługi edukacyjne w dziedzinie odzieżownictwa, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz pokazów 
w zakresie krawiectwa, 42 wzornictwo w zakresie odzieżow-
nictwa, projektowanie mody, stylizacja.

(210) 491224 (220) 2018 10 03
(731) REQNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdów
(540) izzifast
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wy-
twarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne.
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(210) 491228 (220) 2018 10 03
(731) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) SONKO

(531) 01.03.09, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 przekąski i chipsy na bazie owoców i wa-
rzyw, przekąski na bazie suszonych owoców i warzyw, 
przekąski na bazie owoców i warzyw odwodnionych, 
przekąski na bazie odwodnionych koncentratów z soków 
owocowych i warzywnych, przekąski na bazie liofilizowa-
nych owoców i warzyw, przekąski na bazie kukurydzy inne 
niż słodycze, przekąski na bazie przetworzonych nasion 
i roślin strączkowych, przekąski na bazie łuskanych nasion 
i roślin strączkowych, przekąski z owoców kandyzowanych, 
batoniki (inne niż słodycze) i przekąski na bazie owoców, 
warzyw, orzechów lub nasion, batoniki (inne niż słodycze) 
i przekąski na bazie owoców i warzyw, orzechów lub nasion 
z upraw ekologicznych, przekąski i chipsy na bazie warzyw, 
w tym przekąski na bazie warzyw pochodzących z upraw 
ekologicznych, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie 
ziemniaków, chipsy ziemniaczane, przekąski i chipsy ziem-
niaczane o obniżonej zawartości tłuszczu, nasiona jadalne, 
jadalne nasiona słonecznika, jadalne nasiona dyni, nasiona 
przetworzone, przetworzone nasiona dyni, przetworzone 
nasiona słonecznika, płatki z roślin strączkowych, 30 mąka 
i produkty mączne, produkty zbożowe, kasze, ryż, ryż pre-
parowany, pieczywo, pieczywo chrupkie, pieczywo lekkie, 
pieczywo ekstrudowane, pieczywo koekstrudowane, wy-
roby piekarnicze, wafle, w tym wafle zbożowe, wafle ryżo-
we, wafle kukurydziane, przekąski i chipsy na bazie zbóż, 
pszenica preparowana i inne zboża preparowane, chrupki 
ze zbóż, chrupki kukurydziane, wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze zawierające ryż, wyroby cukiernicze zawierają-
ce kukurydzę, ciastka, herbatniki, musli, muesli zawierające 
ryż, słodycze, płatki ze zbóż, produkty spożywcze na bazie 
owsa, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasio-
na do użytku jako przyprawy, czekolada, batoniki, batony 
zbożowe, zboża przetworzone, przekąski zbożowe z dodat-
kiem aromatów, ziół i przypraw, wysokoproteinowe batoni-
ki zbożowe, makarony.

(210) 491229 (220) 2018 10 03
(731) PLAZA MOTORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Plaza Group Poland
(510), (511) 12 samochody, motocykle, motorowery, skute-
ry, quady oraz części i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, 
35 usługi reklamy, promocji i marketingu w zakresie moto-
ryzacji, organizowanie pokazów i wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie informacji 
handlowych dotyczących motoryzacji, za pomocą środ-
ków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, 
bezpośrednia reklama pocztowa, telemarketing, admini-
strowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
administrowanie i zarządzanie flotą pojazdów, zakupy 
i sprzedaż pojazdów, usługi przedstawicielskie agencyjne 
w branży motoryzacyjnej, badania i analizy rynku motory-

zacyjnego, doradztwo i pośrednictwo handlowe w zakre-
sie motoryzacji, sprzedaż tradycyjna i poprzez Internet: pa-
liw, olejów, smarów, świec zapłonowych, świec żarowych, 
samochodów, motocykli, motorowerów, skuterów, quadów 
oraz części i akcesoriów do nich, 36 usługi finansowe zwią-
zane z zakupem, dzierżawą i wynajmem samochodów, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, likwidacja szkód, usługi 
w zakresie leasingu samochodów, doradztwo w sprawach 
finansowych i ubezpieczeniowych, przygotowywanie sza-
cunkowych wycen finansowych kosztów naprawy, 37 usłu-
gi w ramach stacji obsługi samochodów w tym usługi 
blacharsko-lakiernicze, usługi instalowania i naprawy urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, uszlachetnianie i tuningowanie sa-
mochodów, diagnostyka samochodowa, usługi doradcze, 
badawcze i informacyjne w zakresie instalacji, konserwacji, 
naprawy samochodów i innych pojazdów, czyszczenie 
pojazdów, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwła-
maniowych, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, 
konserwacja pojazdów, lakierowanie, ładowanie akumula-
torów do pojazdów, malowanie, mycie pojazdów, naprawa 
opon, polerowanie pojazdów, regeneracja silników zuży-
tych lub częściowo zniszczonych, smarowanie pojazdów, 
usługi napraw awarii pojazdów, tankowanie i obsługa po-
jazdów, wulkanizacja i naprawa opon, wyważanie opon, za-
bezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed 
korozją, organizacja obsługi i naprawy pojazdów, 39 usługi 
w zakresie wynajmu pojazdów, holowanie pojazdów, usłu-
gi w zakresie pomocy drogowej, informacja o wyżej wy-
mienionych usługach, w tym prezentowana w Internecie, 
pomoc drogowa.

(210) 491234 (220) 2018 10 03
(731) MUSZKIETA PIOTR, Poznań
(540) DEKARBO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do czyszczenia silników, maszyny 
do czyszczenia układów wydechowych, maszyny do czysz-
czenia silników spalinowych poprzez usuwanie złogów wę-
glowych, maszyny do czyszczenia układów wydechowych 
silników spalinowych poprzez usuwanie złogów węglowych, 
urządzenia do wytwarzania gazów, urządzenia do czysz-
czenia silników spalinowych i układów wydechowych silni-
ków spalinowych przy użyciu gazów uzyskanych w wyniku 
procesu elektrolizy, 37 czyszczenie silników, regeneracja 
silników.

(210) 491236 (220) 2018 10 03
(731) MUSZKIETA PIOTR, Poznań
(540) DEKARBO
(510), (511) 7 maszyny do czyszczenia silników, maszyny 
do czyszczenia układów wydechowych, maszyny do czysz-
czenia silników spalinowych poprzez usuwanie złogów wę-
glowych, maszyny do czyszczenia układów wydechowych 
silników spalinowych poprzez usuwanie złogów węglowych, 
urządzenia do wytwarzania gazów, urządzenia do czysz-
czenia silników spalinowych i układów wydechowych silni-
ków spalinowych przy użyciu gazów uzyskanych w wyniku 
procesu elektrolizy, 37 czyszczenie silników, regeneracja 
silników.
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(210) 491237 (220) 2018 10 03
(731) ICE CODE GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RE-LEGION

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, oprogramowanie gier 
wirtualnych, programy gier komputerowych do pobierania, 
nagrane oprogramowanie gier komputerowych, gry wideo 
[gry komputerowe] w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo nagrane na dys-
ku [oprogramowanie komputerowe], programy kompute-
rowe do gier wideo i gier komputerowych, programy gier 
komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu 
[oprogramowanie], 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 
gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry wideo, prze-
nośne [podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręcz-
ne] gry elektroniczne, sprzęt do gier wideo, 41 usługi gier 
online, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone 
za pośrednictwem Internetu i światowej sieci komputero-
wej, usługi w zakresie gier świadczone za pośrednictwem 
sieci komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych, 
udostępnianie gier komputerowych online, udostępnianie 
gier za pośrednictwem systemów komputerowych, usłu-
gi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej do-
stępnej w sieci dla użytkowników sieci, gry internetowe 
[niepobieralne].

(210) 491238 (220) 2018 10 03
(731) HENRY KRUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobierzyce
(540) UNISAN
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, odtłuszczania 
i polerowania, preparaty kosmetyczne do kąpieli, środ-
ki do usuwania lakieru, płyny do czyszczenia szkła, wosk 
do parkietów, pasty do podłogi i mebli, wywabiacze plam, 
środki do szlifowania, środki czyszczące, polerujące i ście-
rające, preparaty do czyszczenia rur odpływowych, płyny 
do czyszczenia szkła, mydła, preparaty do odtłuszczania 
inne, niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty 
chemiczne, substancje mineralne i roślinne do filtracji, czy-
ściwa, substancje do matowienia, chusteczki higieniczne 
nasączone płynami kosmetycznymi, detergenty inne niż 
używane w procesach produkcyjnych i medycynie, środki 
do mycia nie zawierające mydła, antystatyczne preparaty 
do celów domowych, preparaty do usuwania barwników, 
preparaty do czyszczenia maszyn, dezodoranty do użytku 
osobistego, materiały i środki ścierne i polerskie, mydła (też 
w płynie), odtłuszczacze inne niż stosowane w procesie 
produkcyjnym, pasty do podłogi i mebli, preparaty i środ-
ki do nabłyszczania i prania, czyściwa do usuwania sma-
rów i tłuszczów, 6 metalowe: dozowniki ręczników, dysze, 
pojemniki, podajniki, kabiny kąpielowe, kosze, zbiorniki 
na odpady, stojaki też jeżdżące, uchwyty ścienne, 11 sauny, 
inhalatory, aparatura do oczyszczania powietrza i ścieków, 
suszarki, urządzenia sanitarne, dozowniki środków odkaża-
jących w toaletach, 21 dozowniki ręczników niemetalowe, 
pojemniki, kosze, zbiorniki na odpady, uchwyty, stojaki też 
jeżdżące, dozowniki mydła, papieru toaletowego, przyrzą-
dy do czyszczenia, zmywaki, urządzenia dezodoryzujące 

do użytku osobistego, gąbki toaletowe, mydelniczki, mate-
riały do nabłyszczania, domowe urządzenia nieelektryczne 
do polerowania, szczotki do czyszczenia, rękawice, ścierki.

(210) 491242 (220) 2018 10 03
(731) PEGZA SŁAWOMIR BMS GROUP, Wieruszów
(540) FTM Fabryka Twoich Materacy

(531) 02.03.17, 26.04.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 20 wyroby stolarstwa meblowego, zestawy 
meblowe, meble biurowe, szkolne i kuchenne, fotele, kana-
py, komody, kontuary, kredensy, krzesła, ławy, lustra, łóżka, 
materace do łóżek, poduszki, półki, pudełka drewniane lub 
z tworzyw sztucznych, sekretery, skrzynie, kufry, sofy, stojaki, 
szafy, szafki, szkatułki, szuflady, taborety, toaletki, wałki, wie-
szaki, wózki meblowe, zagłówki, szuflady, 24 kocyki i koce dla 
dzieci, pledy dla dzieci, prześcieradła pościelowe, przeście-
radła dla dzieci, ręczniki dla niemowląt i dzieci, poduszki dla 
dzieci, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, okła-
dziny do mebli z tworzyw sztucznych, pokrowce ochronne 
na meble, pokrowce na materace, narzuty na łóżka, 35 usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach i salonach, 
za pośrednictwem Internetu w zakresie wyrobów stolarstwa 
meblowego, zestawów meblowych, mebli dziecięcych, fo-
teli, gablot, etażerek prostych i narożnikowych, kanap, kre-
densów, krzeseł, kojców dla dzieci, kolebek, kołysek, ław, 
łóżek, łóżeczek dla dzieci, materacy do łóżek, półek, regałów, 
skrzyni, kufrów, sof, stołów, stolików, szaf, szafek, taboretów, 
toaletek, zagłówków, szuflad, okładzin do mebli z surowców 
włókienniczych, okładzin do mebli z tworzyw sztucznych, 
pokrowców ochronnych na meble, pokrowce na materace, 
narzuty na łóżka.

(210) 491243 (220) 2018 10 03
(731) BALCERZAK EWELINA, Gdańsk
(540) White PARTIES

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych i kultu-
ralnych, planowanie i organizacja wesel, przyjęć, bankietów, 
imprez firmowych, 45 planowanie i organizowanie ceremo-
nii ślubnych, organizowanie świeckich cywilnych ceremonii 
ślubnych.

(210) 491244 (220) 2018 10 03
(731) CENTRUM 24 OPIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) C CENTRUM 24 OPIEKA

(531) 27.05.01, 26.04.01, 29.01.12
(510), (511) 44 świadczenie usług przez domy opieki nad 
starszymi ludźmi, 45 dotrzymywanie towarzystwa [opieka 
osobista].
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(210) 491250 (220) 2018 10 04
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) Finsla
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, su-
plementy diety, dietetyczne środki spożywcze przystoso-
wane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, odżywki do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe 
i mineralne, musujące tabletki witaminowe, napoje witami-
nizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciw-
wirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, dra-
żetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki 
witaminowe.

(210) 491251 (220) 2018 10 04
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) 1936 TYMBARK

(531) 05.03.11, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 świeże owoce i warzywa, schładzane owo-
ce i warzywa, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzo-
ne owoce, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna 
nie ujęte w innych klasach, nasiona, rośliny, kwiaty natural-
ne, ziarno zbóż, otręby zbożowe, runo leśne świeże i schła-
dzane, w tym grzyby, wytłoki z owoców, wysłodziny, sa-
dzonki, krzewy.

(210) 491252 (220) 2018 10 04
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) TYMBARK
(510), (511) 31 świeże owoce i warzywa, schładzane owo-
ce i warzywa, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzo-
ne owoce, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna 
nie ujęte w innych klasach, nasiona, rośliny, kwiaty natural-
ne, ziarno zbóż, otręby zbożowe, runo leśne świeże i schła-
dzane, w tym grzyby, wytłoki z owoców, wysłodziny, sa-
dzonki, krzewy.

(210) 491253 (220) 2018 10 04
(731) AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Mikstat

(540) ZŁOTE SMAKI
(510), (511) 29 mięso, dziczyzna, mięso konserwowane, 
mięso solone, drób, podroby, wędzonki, kiełbasy, wędliny, 
szynka, bekon, słonina, pasztety z wątróbek, salcesony, pie-
czenie, kaszanki, smalec, mielonki, galaretki z mięsa, galaret-
ki z drobiu, konserwy mięsne, konserwy drobiowe i podro-

bowe, konserwy tłuszczowe, wyroby garmażeryjne mięsne, 
wyroby garmażeryjne drobiowe i podrobowe, tłuszcze 
zwierzęce, pasty do kanapek na bazie produktów mięsnych 
i tłuszczowych, jaja spożywcze, 35 usługi w zakresie sprze-
daży takich towarów jak: mięso, dziczyzna, mięso konser-
wowane, mięso solone, drób, podroby, wędzonki, kiełbasy, 
wędliny, szynka, bekon, słonina, pasztety z wątróbek, salce-
sony, pieczenie, kaszanki, smalec, mielonki, galaretki z mię-
sa, galaretki z drobiu, konserwy mięsne, konserwy drobiowe 
i podrobowe, konserwy tłuszczowe, wyroby garmażeryjne 
mięsne, wyroby garmażeryjne drobiowe i podrobowe, 
tłuszcze zwierzęce, pasty do kanapek na bazie produktów 
mięsnych i tłuszczowych, jaja spożywcze.

(210) 491261 (220) 2018 10 04
(731) TERMY CELEJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) TERMY CELEJÓW
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do kąpieli, 5 woda ter-
malna, sole do kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, 
preparaty terapeutyczne do kąpieli, 32 woda mineralna (na-
poje), 40 wytwarzanie energii, 43 usługi hotelowe, usługi re-
stauracyjne, 44 sanatoria (usługi), usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych.

(210) 491264 (220) 2018 10 04
(731) QUEST FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn
(540) QUEST FOOD
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej: zup, olejów ja-
dalnych, oliwy, lodów, wyrobów piekarskich, słodyczy, 
nabiału, przetworów warzywnych, czipsów, nachosów, 
sosów, dipów, przypraw, napojów mlecznych, jogurtów, 
hummusu i past kanapkowych, kremów kanapkowych, 
soków owocowych i warzywnych, nektarów owocowych 
i warzywnych, napojów bezalkoholowych, z wyłączeniem 
białka w proszku i z wyłączeniem: batoników, ciastek, wy-
robów piekarskich, czipsów i przekąsek wysokobiałkowych 
przeznaczonych dla sportowców, kulturystów i osób upra-
wiających fitness.

(210) 491267 (220) 2018 10 04
(731) QUEST FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn
(540) Quest Food

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej: zup, olejów ja-
dalnych, oliwy, lodów, wyrobów piekarskich, słodyczy, 
nabiału, przetworów warzywnych, czipsów, nachosów, 
sosów, dipów, przypraw, napojów mlecznych, jogurtów, 
hummusu i past kanapkowych, kremów kanapkowych, 
soków owocowych i warzywnych, nektarów owocowych 
i warzywnych, napojów bezalkoholowych, z wyłączeniem 
białka w proszku i z wyłączeniem: batoników, ciastek, wy-
robów piekarskich, czipsów i przekąsek wysokobiałkowych 
przeznaczonych dla sportowców, kulturystów i osób upra-
wiających fitness.
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(210) 491287 (220) 2018 10 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) GRUND LIGHT VC 155

(531) 15.03.01, 15.03.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i prepa-
raty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uni-
wersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, 
preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty 
do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastro-
nomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszcze-
nia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny 
do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania 
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, prepa-
raty antystatyczne do celów domowych, preparaty do pole-
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania 
farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospo-
darstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż sto-
sowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania 
rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów 
domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, 
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów ka-
nalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyj-
nych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, 
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samo-
chodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty 
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmięk-
czacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, 
krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, prepa-
raty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki za-
pachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 
towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących.

(210) 491288 (220) 2018 10 04
(731) GOLISZEK DANIELA, Jelcz-Laskowice
(540) ANXIETY
(510), (511) 10 kołdry specjalnego przeznaczenia dla ce-
lów medycznych i leczniczo - rehabilitacyjnych, koce spe-
cjalnego przeznaczenia dla celów medycznych i leczniczo 
- rehabilitacyjnych.

(210) 491291 (220) 2018 10 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) POLYGRUND VC 360

(531) 07.03.02, 26.04.09, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i prepa-
raty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uni-
wersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, 
preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty 
do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastro-
nomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszcze-
nia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny 
do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania 
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, prepa-
raty antystatyczne do celów domowych, preparaty do pole-
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania 
farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospo-
darstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż sto-
sowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania 
rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów 
domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, 
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów ka-
nalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyj-
nych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, 
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samo-
chodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty 
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmięk-
czacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, 
krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, prepa-
raty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki za-
pachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 
towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących.

(210) 491292 (220) 2018 10 04
(731) Diamond Quest Limited, Road Town, VG
(540) Stadium
(510), (511) 9 baterie do elektronicznych papierosów, bate-
rie do urządzeń elektronicznych używanych do ogrzewania 
tytoniu, ładowarki do urządzeń elektronicznych używanych 
do ogrzewania tytoniu, ładowarki USB do urządzeń elek-
tronicznych używanych do ogrzewania tytoniu, ładowarki 
samochodowe do elektronicznych papierosów, ładowarki 
samochodowe do urządzeń używanych do ogrzewania tyto-
niu, ładowarki do elektronicznych papierosów, 34 tytoń, za-
pałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, 
bibułka papierosowa, filtry do papierosów, ustniki do cygar-
niczek, fajki tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki dla 
palaczy, zapalniczki dla palaczy, parowniki przewodowe 
do elektronicznych papierosów i elektronicznych urządzeń 
do palenia, wyroby tytoniowe do podgrzania, urządzenia 
elektroniczne i ich części do podgrzewania papierosów lub 
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę 
do inhalacji, płynne roztwory nikotyny do użytku w papie-
rosach elektronicznych, elektroniczne urządzenia do pale-
nia, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne jako 
substytut tradycyjnych papierosów, urządzenia elektronicz-
ne do inhalacji aerozoli zawierających nikotynę, urządzenia 
do odparowywania doustnego do użytku przez palaczy, 
produkty tytoniowe i namiastki tytoniu, artykuły dla palaczy 
dotyczące papierosów elektronicznych.

(210) 491293 (220) 2018 10 04
(731) MJK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) VitaStar
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(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnic-
twie, 5 lecznicze pasze dla zwierząt, preparaty witaminowe 
i mineralne stosowane do pasz, lecznicze premiksy i uzu-
pełniające lecznicze mieszanki paszowe, pozostałe dodatki 
i komponenty paszowe stosowane do celów leczniczych 
i profilaktycznych, 31 pasze dla zwierząt, środki żywienia 
zwierząt, w szczególności surowce paszowe, dodatki paszo-
we, premiksy, mieszanki paszowe uzupełniające oraz pasze 
pełnoporcjowe.

(210) 491294 (220) 2018 10 04
(731) UNIGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów
(540) KAWIARNIA HERBACIARNIA TYGIELEK

(531) 11.03.14, 11.03.25, 26.13.25, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 
27.05.01

(510), (511) 5 herbata do celów leczniczych, herbata od-
chudzająca do celów leczniczych, herbata z ziół do celów 
leczniczych, herbata dla astmatyków, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, napoje przystosowane do celów me-
dycznych, 30 kawa, aromaty kawowe, napoje na bazie kawy, 
preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa 
nienaturalna, czekolada, napoje na bazie czekolady, herbata, 
herbata mrożona, napoje na bazie herbaty, chleb ze smal-
czykiem domowym, pieczywo zapiekane, żywność na bazie 
mąki, kopytka, naleśniki, uszka, paszteciki, ciasta, ciastka, da-
nia gotowe na bazie mąki, dania chłodzone na bazie mąki, 
pierogi, makarony, kluski, potrawy na bazie mąki, krokiety, 
pierożki ravioli, pizza, zapiekanki, placki, mięso w cieście, 
ozdoby jadalne do ciasta, ciasta mączne, ciasto na ciastka, 
sosy do sałatek, pampuchy, pyzy, aromaty do ciasta inne 
niż esencje, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, kanapki, tosty, 
gofry, lody, jogurt mrożony jako lody spożywcze, 43 restau-
racje, kawiarnie, herbaciarnie, puby, kafeterie, bary szybkiej 
obsługi, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, 
przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz 
ich dostawa.

(210) 491295 (220) 2018 10 04
(731) MJK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) NOVAGRA
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnic-
twie, 5 lecznicze pasze dla zwierząt, preparaty witaminowe 
i mineralne stosowane do pasz, lecznicze premiksy i uzu-
pełniające lecznicze mieszanki paszowe, pozostałe dodatki 
i komponenty paszowe stosowane do celów leczniczych 
i profilaktycznych, 31 pasze dla zwierząt, środki żywienia 
zwierząt, w szczególności surowce paszowe, dodatki pa-
szowe, premiksy, mieszanki paszowe uzupełniające oraz 
pasze pełnoporcjowe, 35 gospodarcze usługi doradcze, 
opracowywanie informacji gospodarczych, zakup towarów 
w imieniu przedsiębiorstw, usługi marketingowe, usługi ad-

ministracyjne związane ze sprzedażą, usługi w zakresie ad-
ministrowania działalnością gospodarczą, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, usługi wsparcia biznesowego 
na rzecz rolnictwa, sprzedaż upraw, badania rynkowe nad 
rolnictwem i wiejskimi rynkami zbytu, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio 
wymienionych usług, 44 usługi związane z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem, usługi w zakresie rolnictwa, 
udzielanie informacji i porad dotyczących rolnictwa w tym 
agronomii, usługi konsultacyjne dotyczące rolnictwa, do-
radztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, usługi in-
formacyjne dotyczące używania substancji chemicznych, 
nawozów i nawozów naturalnych w rolnictwie, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 491296 (220) 2018 10 04
(731) UNIGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów
(540) TYGIELEK
(510), (511) 5 herbata do celów leczniczych, herbata od-
chudzająca do celów leczniczych, herbata z ziół do celów 
leczniczych, herbata dla astmatyków, żywność dietetycz-
na do celów leczniczych, napoje przystosowane do celów 
medycznych, 30 kawa, aromaty kawowe, napoje na bazie 
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nie palo-
na, kawa nienaturalna, czekolada, napoje na bazie czeko-
lady, herbata, herbata mrożona, napoje na bazie herbaty, 
chleb ze smalczykiem domowym, pieczywo zapiekane, 
żywność na bazie mąki, kopytka, naleśniki, uszka, paszteciki, 
ciasta, ciastka, dania gotowe na bazie mąki, dania chłodzo-
ne na bazie mąki, pierogi, makarony, kluski, potrawy na ba-
zie mąki, krokiety, pierożki ravioli, pizza, zapiekanki, placki, 
mięso w cieście, ozdoby jadalne do ciasta, ciasta mączne, 
ciasto na ciastka, sosy do sałatek, pampuchy, pyzy, aromaty 
do ciasta inne niż esencje, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, 
kanapki, tosty, gofry, lody, jogurt mrożony jako lody spo-
żywcze, 43 restauracje, kawiarnie, herbaciarnie, puby, kafe-
terie, bary szybkiej obsługi, usługi barowe, wynajmowanie 
sal na posiedzenia, przygotowanie dań (żywność i napoje) 
na zamówienie oraz ich dostawa.

(210) 491297 (220) 2018 10 04
(731) MJK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) VitaStar
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnic-
twie, 5 lecznicze pasze dla zwierząt, preparaty witaminowe 
i mineralne stosowane do pasz, lecznicze premiksy i uzu-
pełniające lecznicze mieszanki paszowe, pozostałe dodatki 
i komponenty paszowe stosowane do celów leczniczych 
i profilaktycznych, 31 pasze dla zwierząt, środki żywienia 
zwierząt, w szczególności surowce paszowe, dodatki paszo-
we, premiksy, mieszanki paszowe uzupełniające oraz pasze 
pełnoporcjowe.

(210) 491298 (220) 2018 10 04
(731) LINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) ABRAKADABRA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki, koktajle owoco-
we, bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki 
owocowe.
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(210) 491309 (220) 2018 10 05
(731) ŚLIWIŃSKI TADEUSZ CENTRUM MEDYCZNE MEDIX  

dr n. med. TADEUSZ ŚLIWIŃSKI, Wrocław
(540) MEDIX
(510), (511) 44 kliniki medyczne; usługi medyczne; me-
dyczna opieka pielęgniarska; usługi doradztwa dietetycz-
nego; opieka medyczna i zdrowotna; usługi klinik medycz-
nych i opieki zdrowotnej; terapia zajęciowa i rehabilitacja; 
rehabilitacja fizyczna; podstawowa opieka zdrowotna; spe-
cjalistyczna opieka zdrowotna, usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej; wynajem łóżek specjalnie skonstruowa-
nych do leczenia medycznego;usługi medyczne w zakresie 
lecznictwa otwartego, szpitalnego, uzdrowiskowego oraz 
diagnostyki medycznej, opieka medyczna, świadczenie 
usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej 
online, z wyjątkiem stomatologii.

(210) 491317 (220) 2018 10 05
(731) NOCULA CEZARY PAWEŁ, Warszawa
(540) Eteria Consulting
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 
agencje mieszkaniowe nieruchomości, usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości.

(210) 491318 (220) 2018 10 05
(731) Apotex Europe B.V., Leiden, NL
(540) Osłonka C Max
(510), (511) 5 suplementy diety, leki, produkty farmace- 
utyczne.

(210) 491319 (220) 2018 10 05
(731) MUSIC COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) PZDR
(510), (511) 9 dyski magnetyczne, dyski optyczne, karty 
magnetyczne zakodowane, kasety video, magnetyczne 
nośniki danych, nośniki do rejestracji dźwięku, magne-
tyczne nośniki informacji, płyty CD i DVD, oprogramowa-
nie komputerowe nagrane, pamięci zewnętrzne USB, pliki 
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki 
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, płyty 
fonograficzne, podkładki pod myszy komputerowe, pro-
gramy komputerowe jako software ładowalny, publikacje 
elektroniczne jako moduły ładowalne, słuchawki na uszy, 
16 afisze, plakaty, broszury, albumy, fotografie wydruko-
wane, kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, komiksy, 
materiały drukowane, śpiewniki, nuty, karty okolicznościo-
we, wydawnictwa jednorazowe wydrukowane, 25 odzież, 
nakrycia głowy, 35 produkcja reklam telewizyjnych, radio-
wych, kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działal-
nością artystyczną, oferowanie towarów z myślą o osobach 
trzecich: zapisów koncertów, zapisów audycji radiowych 
i telewizyjnych, plików muzycznych, publikacji z dziedziny 
muzyki, nut, fotografii, odzieży, nakryć głowy, 38 usługa 
prowadzenia portali internetowych w zakresie: muzyki, roz-
rywki, kultury, prowadzenia forów, udostępniania zapisów 
koncertów, audycji radiowych i telewizyjnych, informacji 
o programach i repertuarze, 41 informacja o imprezach 
rozrywkowych, usługi klubowe w zakresie rozrywki, usługi 

w zakresie kompozycji muzycznych, organizowanie, wyko-
nywanie i prowadzenie koncertów, organizowanie spekta-
kli, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury i rozrywki, pisanie tekstów innych niż 
reklamowych, producenckie usługi muzyczne, produkcja 
filmów innych niż reklamowych, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, publikowanie elektroniczne on-
-line nie do pobrania, publikowanie elektroniczne on-line 
książek, periodyków i wydawnictw jednorazowych, rezer-
wacja miejsc na spektakle, widowiska rozrywkowe, usługi 
studia nagrań, usługi prezenterów muzyki.

(210) 491320 (220) 2018 10 05
(731) Apotex Europe B.V., Leiden, NL
(540) Oslonka C Junior
(510), (511) 5 suplementy diety, leki, produkty farmace- 
utyczne.

(210) 491321 (220) 2018 10 05
(731) MUSIC COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) PIOSENKI Z DRUGIEJ RĘKI
(510), (511) 9 dyski magnetyczne, dyski optyczne, karty 
magnetyczne zakodowane, kasety video, magnetyczne 
nośniki danych, nośniki do rejestracji dźwięku, magne-
tyczne nośniki informacji, płyty CD i DVD, oprogramowa-
nie komputerowe nagrane, pamięci zewnętrzne USB, pliki 
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki 
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pły-
ty fonograficzne, podkładki pod myszy komputerowe, pro-
gramy komputerowe jako software ładowalny, publikacje 
elektroniczne jako moduły ładowalne, słuchawki na uszy, 
16 afisze, plakaty, broszury, albumy, fotografie wydruko-
wane, kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, komiksy, 
materiały drukowane, śpiewniki, nuty, karty okolicznościo-
we, wydawnictwa jednorazowe wydrukowane, 25 odzież, 
nakrycia głowy, 35 produkcja reklam telewizyjnych, radio-
wych, kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów re-
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie 
działalnością artystyczną, oferowanie towarów z myślą 
o osobach trzecich: zapisów koncertów, zapisów audycji 
radiowych i telewizyjnych, plików muzycznych, publikacji 
z dziedziny muzyki, nut, fotografii, odzieży, nakryć głowy, 
38 usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
muzyki, rozrywki, kultury, prowadzenia forów, udostęp-
niania zapisów koncertów, audycji radiowych i telewizyj-
nych, informacji o programach i repertuarze, 41 informacja 
o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe w zakresie 
rozrywki, usługi w zakresie kompozycji muzycznych, or-
ganizowanie, wykonywanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i rozrywki, pisa-
nie tekstów innych niż reklamowych, producenckie usługi 
muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowa-
nie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie 
elektroniczne on-line książek, periodyków i wydawnictw 
jednorazowych, rezerwacja miejsc na spektakle, widowi-
ska rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi prezenterów 
muzyki.
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(210) 491324 (220) 2018 10 05
(731) ZAJĄC PAULINA, Częstochowa
(540) PIEKARNIK

(531) 03.07.04, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 przetworzone produkty mięsne, przetworzo-
ne owoce, warzywa i grzyby ( w tym orzechy i nasiona roślin 
strączkowych), nabiał i substytuty nabiału, warzywa w pla-
sterkach, konserwowe, zapiekanki [żywność], 35 doradztwo 
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodar-
czej, zarządzanie działalnością gospodarczą, przygotowy-
wanie planów marketingowych, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych i promocyjnych, doradztwo biznesowe 
w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę fran-
czyzy, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwa-
mi działającymi w oparciu o franczyzę, 43 usługi barowe, 
przygotowywanie posiłków i napojów, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
bary szybkiej obsługi [snack-bary], oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, usługi barów typu fast-food 
na wynos, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(210) 491361 (220) 2018 10 08
(731) INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GAZETA PRAWNA.PL

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.07, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i tektura, druki, w szczególności dzien-
niki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, 
skrypty, książki, materiały introligatorskie, w tym obwoluty 
na publikacje wymiennokartkowe, materiały fotograficz-
ne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 
czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi w zakresie zarządza-
nia zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie zarządzania 
i administrowania biznesem oraz czynności biurowych, usłu-
gi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia biur rachunko-
wych, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej i zarządzania, doradztwo ekonomiczne, 
obróbka danych komputerowych, przetwarzanie danych, 
usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów re-
klamowych, usługi promocyjne, 38 zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu 
do portali internetowych na rzecz osób trzecich, przesyłanie 
informacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, 
usługi w zakresie przesyłania informacji i danych przy pomo-
cy terminali komputerowych, poczty elektronicznej, usługi 
w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informa-
cyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu, obsługa 
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny ser-
wis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowa-
dzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością 
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomo-
ści, 41 usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line 
książek i periodyków, publikowania książek i tekstów, usługi 
edukacyjne, w tym nauczanie korespondencyjne i za po-
średnictwem mediów informatycznych, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, usługi w zakresie produkcji i rozpo-

wszechniania filmów o charakterze edukacyjno-szkolenio-
wym, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, 
szkoleń i kongresów, organizacja wystaw, usługi rozrywko-
we, działalność rekreacyjna i kulturalna, usługi organizowania 
konkursów, plebiscytów i rankingów.

(210) 491363 (220) 2018 10 08
(731) INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FORSAL.PL

(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.11, 26.15.03, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.08, 29.01.13

(510), (511) 16 papier i tektura, druki, w szczególności dzien-
niki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, 
skrypty, książki, materiały introligatorskie, w tym obwoluty 
na publikacje wymiennokartkowe, materiały fotograficz-
ne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 
czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi w zakresie zarządza-
nia zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie zarządzania 
i administrowania biznesem oraz czynności biurowych, usłu-
gi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia biur rachunko-
wych, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej i zarządzania, doradztwo ekonomiczne, 
obróbka danych komputerowych, przetwarzanie danych, 
usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów re-
klamowych, usługi promocyjne, 38 zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu 
do portali internetowych na rzecz osób trzecich, przesyłanie 
informacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, 
usługi w zakresie przesyłania informacji i danych przy pomo-
cy terminali komputerowych, poczty elektronicznej, usługi 
w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informa-
cyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu, obsługa 
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny ser-
wis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowa-
dzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością 
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomo-
ści, 41 usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line 
książek i periodyków, publikowania książek i tekstów, usługi 
edukacyjne, w tym nauczanie korespondencyjne i za po-
średnictwem mediów informatycznych, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, usługi w zakresie produkcji i rozpo-
wszechniania filmów o charakterze edukacyjno-szkolenio-
wym, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, 
szkoleń i kongresów, organizacja wystaw, usługi rozrywko-
we, działalność rekreacyjna i kulturalna, usługi organizowania 
konkursów, plebiscytów i rankingów.

(210) 491364 (220) 2018 10 08
(731) INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) dziennik.pl

(531) 01.05.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 16 papier i tektura, druki, w szczególności 
dzienniki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, ka-
talogi, skrypty, książki, materiały introligatorskie, w tym ob-
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woluty na publikacje wymiennokartkowe, materiały foto-
graficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych 
klasach), czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi w zakresie 
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie za-
rządzania i administrowania biznesem oraz czynności biu-
rowych, usługi w zakresie informacji handlowej i informacji 
o działalności gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia 
biur rachunkowych, doradztwo i pomoc w zakresie prowa-
dzenia działalności gospodarczej i zarządzania, doradztwo 
ekonomiczne, obróbka danych komputerowych, przetwa-
rzanie danych, usługi publikowania i rozpowszechniania 
materiałów reklamowych, usługi promocyjne, 38 zapew-
nianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, za-
pewnianie dostępu do portali Internetowych na rzecz osób 
trzecich, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych 
za pomocą komputera, usługi w zakresie przesyłania in-
formacji i danych przy pomocy terminali komputerowych, 
poczty elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przeka-
zywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem mul-
timediów i Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu 
sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line 
polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udo-
stępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyj-
mowania i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie 
publikacji elektronicznych on-Iine książek i periodyków, 
publikowania książek i tekstów, usługi edukacyjne, w tym 
nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem mediów 
informatycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
usługi w zakresie produkcji i rozpowszechniania filmów 
o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń i kongresów, 
organizacja wystaw, usługi rozrywkowe, działalność rekre-
acyjna i kulturalna, usługi organizowania konkursów, plebi-
scytów i rankingów.

(210) 491366 (220) 2018 10 08
(731) INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) dziennik.pl ROZRYWKA

(531) 01.05.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 16 papier i tektura, druki, w szczególności 
dzienniki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, ka-
talogi, skrypty, książki, materiały introligatorskie, w tym ob-
woluty na publikacje wymiennokartkowe, materiały foto-
graficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych 
klasach), czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi w zakresie 
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie za-
rządzania i administrowania biznesem oraz czynności biu-
rowych, usługi w zakresie Informacji handlowej i informacji 
o działalności gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia 
biur rachunkowych, doradztwo i pomoc w zakresie prowa-
dzenia działalności gospodarczej i zarządzania, doradztwo 
ekonomiczne, obróbka danych komputerowych, przetwa-
rzanie danych, usługi publikowania i rozpowszechniania 
materiałów reklamowych, usługi promocyjne, 38 zapew-
nianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, za-
pewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób 
trzecich, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych 
za pomocą komputera, usługi w zakresie przesyłania in-
formacji i danych przy pomocy terminali komputerowych, 

poczty elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przeka-
zywania aktualności Informacyjnych z wykorzystaniem mul-
timediów I Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu 
sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line 
polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udo-
stępnianiu Informacji z możliwością elektronicznego przyj-
mowania i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie 
publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, 
publikowania książek i tekstów, usługi edukacyjne, w tym 
nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem mediów 
informatycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
usługi w zakresie produkcji i rozpowszechniania filmów 
o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń i kongresów, 
organizacja wystaw, usługi rozrywkowe, działalność rekre-
acyjna i kulturalna, usługi organizowania konkursów, plebi-
scytów i rankingów.

(210) 491368 (220) 2018 10 08
(731) DETTLAFF-POKORA AGNIESZKA FIOLKOMANIA, 

Stanisławowo
(540) fiołkomania
(510), (511) 31 rośliny, kwiaty.

(210) 491373 (220) 2018 10 08
(731) PELCZYK TOMASZ DANIEL, Mietniów
(540) Be ESTHETIC
(510), (511) 3 kosmetyki, środki perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, płyny do pielęgnacji włosów.

(210) 491388 (220) 2018 10 08
(731) Global Esprit Inc., New Taipei City, TW
(540) KONA81

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01
(510), (511) 18 torby alpinistyczne, torby turystyczne, spor-
towe torby, torby gimnastyczne, torby, torby biznesowe, 
torby plażowe, portmonetki z siatki oczkowej, organizery 
podróżne przystosowane do bagażu, myśliwskie worki jako 
akcesoria do polowań, podróżne torby na ubranie, uchwy-
ty do noszenia toreb z zakupami, bigle do torebek, torebki, 
chlebaki, sznurkowe siatki na zakupy, randsels (japońskie tor-
nistry szkolne), plecaki, sakwy, teczki szkolne / teczki szkolne, 
torby na zakupy, skórzane pasy na ramię, torby na narzędzia 
(puste), torby na narzędzia (skórzane) (puste), bagaż, kosme-
tyczki bez wyposażenia, torby na zakupy na kółkach.

(210) 491397 (220) 2018 10 08
(731) MP AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulejówek
(540) MP AUTO

(531) 03.07.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 39  usługi przewozowe towarów, przewóz sa-
mochodami ciężarowymi.
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(210) 491399 (220) 2018 10 08
(731) WALCZUK PIOTR EVENTS, Poznań
(540) Poznańska Giełda Fonograficzna

(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty (nagrania dźwiękowe).

(210) 491401 (220) 2018 10 08
(731) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) LAKIER HYBRYDOWY Szkiełko

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, naklejane ozdoby do pa-
znokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, 44 manicure.

(210) 491402 (220) 2018 10 08
(731) GRODECKI TOMASZ, Stanisław Dolny
(540) ORYG. RECEPTURA GALICYJSKIE Rodzinna Tradycja 

od Pokoleń

(531) 08.01.18, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody spożywcze.

(210) 491403 (220) 2018 10 08
(731) MOSSO KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały
(540) przetwory babuni
(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 ma-
karonów, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe.

(210) 491404 (220) 2018 10 08
(731) LATOŃ KAROL, Sułkowice
(540) multiled

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 lampy LED, oprawy oświetleniowe LED, ża-
rówki oświetleniowe, oświetlenie typu LED zewnętrzne 
[ogrody, krajobrazy].

(210) 491405 (220) 2018 10 08
(731) VERBEL GROUP DOMINIKA CZARNECKA 

I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Porosły-Kolonia
(540) DWÓR CZARNECKIEGO
(510), (511) 43 dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia, dostarczanie żywności osobom potrzebującym 
[usługi charytatywne], hotele, hostele i pensjonaty, zakwa-
terowanie wakacyjne i turystyczne, hotelowe usługi katerin-
gowe, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność 
i napoje], organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, or-
ganizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizowanie ban-
kietów, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje 
dla turystów, rezerwacja pokoi, rezerwacja pokojów hotelo-
wych dla podróżnych, rezerwacja stolików w restauracjach, 
rezerwacja zakwaterowania, rezerwacje hotelowe, serwowa-
nie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
serwowanie żywności i napojów dla gości, świadczenie 
usług przez hotele i motele, udostępnianie miejsc nocle-
gowych w hotelach, usługi barów i restauracji, usługi hoteli 
i moteli, usługi hotelowe, usługi kateringowe, usługi restau-
racji hotelowych, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, usługi w zakresie bankietów, usłu-
gi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi 
w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie 
rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji po-
kojów hotelowych, usługi w zakresie zakwaterowania, usługi 
w zakresie zakwaterowania w hotelach, wynajem pomiesz-
czeń na przyjęcia towarzyskie, zapewnianie zakwaterowania 
w hotelach, 44 depilacja woskiem, doradztwo dotyczące 
urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, ko-
smetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosme-
tyczny zabieg laserowy skóry, manicure, masaż, nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produk-
tów kosmetycznych na ciało, pielęgnacja urody, stylizacja, 
układanie włosów, usługi laserowego usuwania owłosie-
nia, usługi mikrodermabrazji, usługi saun, usługi spa, usługi 
w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie 
makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi 
w zakresie odchudzania, wstrzykiwalne kuracje wypełnia-
czami do celów kosmetycznych.

(210) 491407 (220) 2018 10 08
(731) GILEWSKI BRONISŁAW, Zabrze
(540) 

(531) 02.01.15, 02.01.23
(510), (511) 37 usługi kominiarskie, w szczególności czysz-
czenie, naprawa i konserwacja przewodów wentylacyjnych 
i kominowych, montaż urządzeń grzewczych, naprawa 
i konserwacja urządzeń grzewczych, instalowanie syste-
mów rur przewodzących gazy, instalacja przemysłowych 
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przewodów grzejnych, konserwacja przewodów, usługi 
czyszczenia przewodów wentylacyjnych, naprawa i kon-
serwacja urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie 
urządzeń do wentylacji, modernizacja instalacji do ogrze-
wania, wentylacji i klimatyzacji budynków, usługi budow-
lane, w szczególności montaż i remont kominów, prze-
wodów kominowych, drabin i stopni kominiarskich, nasad 
kominowych, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości instalacji kominowych, grzewczych i wen-
tylacyjnych budynków, pomiary emisji gazów w związku 
z ogrzewaniem budynków, testowanie emisji spalin w od-
niesieniu do środowiska naturalnego, usługi inspekcji bu-
dynków, w szczególności oględziny instalacji kominowych, 
grzewczych i wentylacyjnych, kontrola jakości ukończo-
nych budynków, w szczególności kominów i instalacji ko-
minowych, grzewczych i wentylacyjnych.

(210) 491410 (220) 2018 10 08
(731) DANIELKIEWICZ MACIEJ FUNKITE.PL, Słupsk
(540) funkite
(510), (511) 41 szkolenia sportowe, szkolenie sportowe, 
usługi sportowe, obozy sportowe, obozy sportowe (or-
ganizowanie -), sędziowanie sportowe, edukacja sporto-
wa, zajęcia sportowe, sport i fitness, zawody sportowe 
(organizowanie -), prowadzenie zawodów sportowych, 
udostępnianie sprzętu sportowego, dostarczanie sprzętu 
sportowego, produkcja imprez sportowych, organizowa-
nie zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizo-
wanie zawodów sportowych i imprez sportowych, orga-
nizowanie konkursów sportowych, produkcja konkursów 
sportowych, organizowanie zawodów sportowych, wy-
najem sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów 
sportowych, chronometraż imprez sportowych, szkolenia 
sędziów sportowych, szkolenia nauczycieli sportowych, 
szkolenia zawodników sportowych, usługi klubów sporto-
wych, organizowanie turniejów sportowych, organizowa-
nie obozów sportowych, organizacja imprez sportowych, 
przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie im-
prez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i im-
prez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, 
rezerwowanie obiektów sportowych, organizacja turnie-
jów sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
obsługa obiektów sportowych, organizowanie szkoleń 
sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów 
i turniejów sportowych, edukacja, rozrywka i sport, usługi 
edukacyjne dotyczące sportu, informacje na temat sportu, 
goszczenie lig fantasy sports, nauka w zakresie sportu, za-
jęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia sportowe i kulturalne, 
usługi sportowe i kulturalne, informacje dotyczące edukacji 
sportowej, sędziowanie na imprezach sportowych, organi-
zowanie sportowych zawodów wędkarskich, organizowa-
nie zawodów e-sportowych, usługi trenerskie w zakresie 
sportu, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, dostarczanie 
informacji dotyczących sportów motorowych, udzielanie 
informacji związanych ze sportem, prowadzenie imprez 
sportowych na żywo, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wy-
jątkiem pojazdów], zapewnianie kursów szkoleniowych 
w zakresie sportu, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe 
i kulturalne, pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe 
[country club] wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, 
usługi sportowe i w zakresie fitnessu, produkcja imprez 
sportowych na potrzeby radiowe, produkcja imprez spor-
towych na potrzeby telewizji, usługi trenerskie w zakre-
sie zajęć sportowych, wyrównywanie szans [handicap] 
podczas imprez sportowych, organizowanie społecznych 
imprez sportowych i kulturalnych, produkcja imprez spor-

towych na potrzeby filmowe, usługi w zakresie notowania 
wyników sportowych, usługi w zakresie zakładów sporto-
wych online, zapewnianie obiektów sportowych na po-
trzeby uczestnictwa, zapewnianie obiektów sportowych 
na potrzeby narciarstwa, dostarczanie informacji na temat 
aktywności sportowych, organizacja aktywności sporto-
wych na obozach letnich, usługi rozrywkowe w postaci wy-
darzeń sportowych, usługi rozrywkowe związane ze spor-
tem, udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, 
instruktaż w zakresie sportów zimowych, nauczanie, tre-
ning i instruktaż sportowy, usługi świadczone przez par-
ki sportowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie 
informacji sportowej, usługi w zakresie rozrywki sporto-
wej, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, 
organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizacja 
imprez i konkursów sportowych, organizowanie zawodów 
i imprez sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć 
sportowych, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, or-
ganizowanie zawodów sportowych i jeździeckich, usługi 
w zakresie instruktażu sportowego, organizacja i przepro-
wadzanie zawodów sportowych, organizacja i przepro-
wadzanie wydarzeń sportowych, udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego, usługi w zakresie zakładów spor-
towych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, 
wynajem sprzętu sportowego do nurkowania, udzielanie 
informacji dotyczących osobistości sportowych, udziela-
nie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, 
organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów sporto-
wych, rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi 
organizatora), usługi edukacyjne i instruktażowe w zakre-
sie sportu, udostępnianie ośrodków i sprzętu do sportów 
zimowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
ze sportem, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje 
sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy 
sportowe, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy spor-
towe, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sporto-
wej, udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozryw-
ki sportowej, organizacja imprez sportowych w dziedzinie 
piłki nożnej, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów 
sportowych, wynajem sprzętu do użytku na imprezach 
sportowych, usługi wyrównywania szans [handicap] pod-
czas imprez sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do treningu sportowego, usługi doradcze w zakresie or-
ganizowania imprez sportowych, zapewnianie obiektów 
sportowych do gry w polo, udostępnianie wydarzeń spor-
towych za pomocą strony internetowej, rozrywka podczas 
przerw w trakcie imprez sportowych, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lek-
koatletyczne oraz programy z nagrodami, udostępnianie 
rozrywki online w postaci lig fantasy sports, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do sportów na lodzie, usługi informa-
cyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, usługi 
w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, orga-
nizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, organizowanie imprez sportowych i konkur-
sów, z udziałem zwierząt, wypożyczanie sprzętu sporto-
wego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, udzie-
lanie informacji sportowych za pośrednictwem wcześniej 
nagranych wiadomości telefonicznych, zapewnianie obiek-
tów sportowych na potrzeby mistrzostw w łyżwiarstwie 
figurowym, zapewnianie obiektów sportowych na potrze-
by mistrzostw w łyżwiarstwie szybkim, usługi rozrywkowe 
świadczone podczas przerw w trakcie imprez sportowych, 
organizowanie obiektów sportowych do mistrzostw w łyż-
wiarstwie figurowym i szybkim, udostępnianie ośrodków 
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sportowych do mistrzostw w łyżwiarstwie figurowym 
i szybkim, usługi rozrywkowe świadczone w ośrodkach 
rekreacyjno-sportowych za miastem [country club], świad-
czenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy 
na wydarzenia, rozrywkowe, sportowe i kulturalne.

(210) 491413 (220) 2018 10 08
(731) CHORĄŻEWSKI PIOTR KLINIKA DYWANÓW, Wrocław
(540) Klinika Dywanów

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 37 pranie dywanów, czyszczenie dywanów, na-
prawa dywanów, naprawa dywaników, czyszczenie dywa-
nów i chodników, usuwanie plam z dywanów, udzielanie in-
formacji związanych z czyszczeniem dywanów i chodników.

(210) 491425 (220) 2018 10 09
(731) VARSAV GAME STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Bee Simulator
(510), (511) 9 pobieralne gry komputerowe, zaprogramowa-
ne gry wideo zawarte w kartridżach [oprogramowanie kom-
puterowe], gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie 
komputerowe], gry wideo [gry komputerowe] w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
nagrane płyty kompaktowe zawierające gry.

(210) 491456 (220) 2018 10 09
(731) ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Energia Polska

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.17.11, 01.17.25
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna 
ze źródeł nieodnawialnych, energia elektryczna ze źródeł 
odnawialnych, energia elektryczna wytwarzana z energii 
słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, 
gaz ziemny.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 470098, 480813, 489491, 491092, 491093, 491094, 491168, 491293, 491295, 491297

2 480813

3 478804, 489087, 489127, 489285, 489473, 489582, 489583, 489956, 489983, 490309, 490365, 490408, 490805, 
490806, 490807, 490809, 491027, 491117, 491125, 491149, 491238, 491261, 491287, 491291, 491373, 491401

4 480813, 491168, 491456

5 465438, 465439, 488917, 489491, 489837, 489895, 489896, 489898, 489956, 489979, 490309, 490717, 490718, 
490747, 490757, 490758, 490786, 490805, 490806, 490807, 490809, 491116, 491125, 491159, 491160, 491219, 
491250, 491261, 491293, 491294, 491295, 491296, 491297, 491318, 491320

6 458321, 480813, 486420, 490025, 490343, 490344, 490772, 491238

7 458321, 465327, 465328, 470098, 480813, 484918, 484919, 489051, 489187, 489189, 491234, 491236

8 465327, 465328, 490525

9 465327, 465328, 465438, 465439, 476981, 478804, 480813, 482953, 484918, 484919, 485441, 487168, 489186, 
489190, 489733, 489811, 489812, 489813, 489828, 489927, 489928, 489929, 489930, 489931, 489981, 490189, 
490357, 490419, 490442, 491005, 491006, 491007, 491028, 491047, 491064, 491082, 491089, 491109, 491129, 
491141, 491237, 491292, 491319, 491321, 491399, 491425

10 465327, 465328, 465438, 465439, 489729, 490523, 491039, 491091, 491116, 491288

11 459206, 465327, 465328, 480813, 490378, 490794, 490796, 491224, 491238, 491404

12 465327, 465328, 480813, 482953, 484918, 484919, 489187, 489189, 491229

13 480813

14 487640, 489057, 490148, 491123, 491134, 491135, 491137

16 461033, 461036, 465327, 465328, 476981, 480813, 489723, 489733, 489981, 490025, 490148, 490309, 491006, 
491047, 491191, 491192, 491194, 491195, 491196, 491319, 491321, 491361, 491363, 491364, 491366

17 480813, 490794, 490796

18 465015, 465441, 487373, 491221, 491388

19 480813, 486420, 490378, 491146, 491158

20 480813, 489622, 490742, 490743, 490772, 491090, 491169, 491242

21 465327, 465328, 490025, 490153, 490155, 490156, 490157, 491050, 491191, 491192, 491194, 491195, 491196, 
491238

24 490745, 490801, 491221, 491242

25 465015, 465441, 487373, 489733, 490148, 490357, 490389, 490801, 491034, 491109, 491138, 491139, 491191, 
491192, 491194, 491195, 491196, 491221, 491319, 491321

26 490148, 491138, 491139

27 490768

28 459206, 465327, 465328, 489733, 490357, 490810, 491237

29 464811, 467858, 467861, 487724, 489501, 490001, 490150, 490720, 491099, 491155, 491171, 491177, 491212, 
491228, 491253, 491324, 491403

30 464811, 486881, 487724, 489113, 490241, 490457, 490722, 491090, 491099, 491115, 491126, 491155, 491171, 
491181, 491183, 491212, 491228, 491294, 491296, 491402, 491403

31 480813, 487724, 490148, 490762, 491069, 491090, 491212, 491251, 491252, 491293, 491295, 491297, 491368

32 467661, 487632, 489924, 490457, 490660, 490661, 490662, 490663, 490664, 490665, 490689, 490725, 491016, 
491099, 491171, 491175, 491261, 491298

33 489871, 490153, 490155, 490156, 490157, 490482, 490664, 490803, 490804, 491182
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34 489931, 491292

35 458055, 459206, 464811, 465015, 465327, 465328, 465441, 476981, 478804, 480813, 486420, 487373, 487640, 
489057, 489357, 489362, 489733, 489886, 489889, 489923, 489927, 489928, 489929, 489930, 489931, 489981, 
490012, 490150, 490238, 490241, 490379, 490380, 490381, 490393, 490400, 490442, 490453, 490523, 490785, 
490801, 490803, 490804, 491006, 491027, 491039, 491047, 491064, 491066, 491067, 491068, 491082, 491101, 
491102, 491117, 491126, 491134, 491135, 491137, 491141, 491172, 491188, 491191, 491192, 491194, 491195, 
491196, 491205, 491214, 491216, 491229, 491242, 491253, 491264, 491267, 491295, 491319, 491321, 491324, 
491361, 491363, 491364, 491366

36 461033, 461036, 476981, 480813, 488869, 488871, 489091, 489240, 489357, 489362, 489886, 489887, 489889, 
490238, 490379, 490381, 490749, 490754, 490755, 490812, 491062, 491086, 491101, 491102, 491123, 491174, 
491178, 491187, 491191, 491192, 491194, 491195, 491196, 491205, 491229, 491317

37 480813, 489057, 489240, 489357, 489362, 490378, 490380, 490400, 490754, 490755, 490794, 490796, 490844, 
491064, 491066, 491067, 491068, 491187, 491229, 491234, 491236, 491407, 491413

38 476981, 480813, 489733, 489927, 489928, 489929, 489930, 489981, 491006, 491047, 491319, 491321, 491361, 
491363, 491364, 491366

39 480813, 489923, 489934, 489935, 490350, 490417, 490749, 491101, 491102, 491191, 491192, 491194, 491195, 
491196, 491229, 491397

40 480813, 489927, 489928, 489929, 489930, 490380, 490393, 490400, 490801, 491039, 491221, 491261

41 458055, 461033, 461036, 463749, 470098, 476981, 480813, 488287, 489091, 489723, 489733, 489923, 489927, 
489928, 489929, 489930, 489934, 489935, 489981, 490012, 490024, 490148, 490189, 490357, 490379, 490380, 
490393, 490397, 490398, 490400, 490407, 490442, 490810, 491006, 491011, 491012, 491047, 491066, 491067, 
491068, 491069, 491082, 491090, 491101, 491102, 491109, 491119, 491185, 491186, 491188, 491191, 491192, 
491194, 491195, 491196, 491214, 491216, 491221, 491237, 491243, 491319, 491321, 491361, 491363, 491364, 
491366, 491410

42 470098, 476981, 480813, 484918, 484919, 489057, 489240, 489357, 489362, 489733, 489886, 489927, 489928, 
489929, 489930, 489981, 490238, 490754, 490755, 490844, 491006, 491028, 491047, 491082, 491101, 491102, 
491187, 491221, 491407

43 480813, 486881, 489448, 489871, 489923, 490148, 490150, 490241, 490379, 490407, 490482, 490803, 490804, 
491087, 491101, 491102, 491155, 491181, 491183, 491188, 491191, 491192, 491194, 491195, 491196, 491204, 
491261, 491294, 491296, 491324, 491405

44 463749, 478804, 480813, 487168, 489923, 489934, 489935, 490012, 490148, 490365, 490380, 490393, 490400, 
491145, 491212, 491244, 491261, 491295, 491309, 491401, 491405

45 461036, 489888, 489927, 489928, 489929, 489930, 489981, 490748, 491006, 491047, 491101, 491102, 491243, 
491244
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1936 TYMBARK 491251

AA BOTANICALS NAIL BAR 489956

AA FACE&BODY CARE CREAM 490806

AA REVEAL YOUTH 490805

AA SENSI NATURA 490809

aB 491221

ABRAKADABRA 491298

Advertex 490801

aero star 491116

Afore 491129

AGRIFARM 491212

AKADEMIA SMART WEDDING  
ALEKSANDRY ELCINTO 490148

AKUMEO.PL 489189

AKUVAX 490747

ALLEGRO BILETY 491082

ALL-ROUNDER BLACK 491050

ANATOLKI 491171

ANXIETY 491288

AQUASUReH2 490525

Arts Alliance 490189

ATMA 490380

ATMA 490400

ATOM SPORT 490357

Audio Reveal 491089

autobat 489187

bancovo 476981

BARTNIK 491016

BAZAREK Na Dołku  
ZAWSZE ŚWIEŻE ZAKUPY 491172

Be ESTHETIC 491373

Beauforia instytut urody 490365

Bee Happy 491090

Bee Simulator 491425

BEST milk 464811

betdudes 458055

Biflorin 60 489979

BillBook 490238

Bimex 458321

BIZON 490762

BJÖRN ALGIZ 490153

BJÖRN fehu 490156

BJÖRN MANNAZ 490155

BJÖRN URUZ 490157

Blink K15 491125

BLUE BREEZE 489582

BlueSoft 490844

BOCCATO Italian fashion 487373

Bolko 489051

BOX LINE 490344

BRIDGE2SUCCESS 491011

BRIDGE2SUCCESS 491012

BUDOMAL360 491187

C CENTRUM 24 OPIEKA 491244

Cargocraft 490749

CHINa HOMELIFE POLAND 491067

CHINA MACHINEX 491066

CHINA MACHINEX 491068

CHIŃCZYK 488287

Chronię, bo kocham 491178

Chronos development 490754

CHRONOS 490755

ColdChain Poland 491214

COSMODERMA 489983

CRF 489927

CRF 489928

Cuffix 465438

Cukiernia Familijna z Doliny Baryczy 490241

CYFROWE REPOZYTORIUM FILMOWE 489930

CZARNY KOT MY WARSAW RESIDENCE 490407

d orthodesign 490523

dairy land amkle 490001

DEKADA CZAS NA DOBRE INWESTYCJE 491174

DEKARBO 491234

DEKARBO 491236

DEON 490748

Design Good Sight 478804

digitalpoland 489981

Dom przy Źródle 489240

DROPPLANT 490794

DROPPLANT 490796

DWÓR CZARNECKIEGO 491405

DYNNAMIC 489186

dziennik.pl ROZRYWKA 491366

dziennik.pl 491364

EAGERS CLUB 490810

EASY GO ONE GEL 490718

EASY GO 490717

EASY life 489583
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ECO CATS COLLECTION Izabela Praska 491158

ECO RECEPTURA by Stara Mydlarnia 489087

ECRIN KIids Life 490389

ELITE SOCIAL CLUB WHISKY 
BAR & CIGAR LOUNGE 491204

Energia Polska 491456

e-POWER 482953

Eteria Consulting 491317

FABRYKA WARSZTATÓW 491186

FAIRIES 491109

FART PRODUKT 490772

Finsla 491250

fiołkomania 491368

Fleet Derby 490785

FlowERP 491007

forb 459206

FORSAL.PL 491363

FTM Fabryka Twoich Materacy 491242

funkite 491410

GAZETA PRAWNA.PL 491361

GENT / FUND 489889

GENT / HOLDING 489886

GENT / INVESTMENT 489887

GENT / LEGAL 489888

GRANUSEPT 489898

GRANUSIL 489896

GRAVITY 491039

GREEN HOME INVESTMENT 489362

GREENHOME INVESTMENT 489357

Grochola Prawdziwy Chleb. 491183

GRUND LIGHT VC 155 491287

GRUPA SG 491086

GRYCAN LODY OD POKOLEŃ LODY  
O SMAKU MIĘTA Z CZEKOLADĄ  
ORZEŹWIAJĄCE Z PŁATKAMI  
CIEMNEJ CZEKOLADY 491115

Gwiazdor 489924

Hala Hutnik 491191

Hala Hutnik 491192

Hala Hutnik 491194

Hala Hutnik 491195

Hala Hutnik 491196

Hashtag SUSHI 491155

HASTON 489923

HBK POLSKA 491064

Honney Natural Energy Drink 467661

HUMUS UP 491094

HUNTER 489622

INNESTA 491062

Inspire 489285

izzifast 491224

Jaka to muzyka 489733

JN NIEWĘGŁOWSKI JUBILER 491123

KALER 487168

Kameleo 490025

KARUZELA BROWAR BIELAŃSKI 491175

KAWIARNIA HERBACIARNIA TYGIELEK 491294

Kelly Couronne 491027

KELLY COURONNE 491117

KIELCE Chrzan LUKSUSOWY POCZUJ MOC!  
aż 70% CHRZANU 490720

KIELCE Gastronomia Majonez  
GASTRONOMICZNY 490722

Klinika Dywanów 491413

KONA81 491388

KOSZYKI BIURA 490381

Koszyki 490379

królowa gór 490664

KULKI ENERGII 489113

La Muse 489057

LAKIER HYBRYDOWY Szkiełko 491401

LAURELLE 491034

Legalne Ziółka 491126

Litorsal Alko-Detox 491160

LIVIA 490745

LONG4LASHES KRIOTERAPIA WŁOSÓW 490807

lumi 480813

M/S 490378

MADI 487640

Maga. 489127

MAGNITUDE 490408

mdm media data mind 490442

MEDI CASH FAIR POŻYCZKA DLA LEKARZY 488871

MEDICASH 488869

MEDIX 491309

milla 465327

Mleczne Ogrody 491177

moja walizka.pl 465441

MP AUTO 491397

MS Logistics 490417

multiled 491404

Naturell CZOSNEK MAX BEZZAPACHOWY 489837

NI NOWAK INNOVATIONS 484919

NOLITA NEW YORK CITY 489828

nordisept 490758

NORDISEPT 490786

nova 490419

NOVAGRA 491295

NOWAK INNOVATIONS 484918

OBLICZA EPOK 491006

OBYWATELE DLA DEMOKRACJI 461033

OBYWATELE DLA DEMOKRACJI 461036

OLENOS 490757
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optec 485441

ORYG. RECEPTURA GALICYJSKIE  
Rodzinna Tradycja od Pokoleń 491402

Oslonka C Junior 491320

Osłonka C Max 491318

Ostromecko Królowa Polskich Wód 490689

panda 490309

PARAM 490393

PERFECT BATTERY 489190

PIEKARNIK 491324

PIOSENKI Z DRUGIEJ RĘKI 491321

pir Podkarpacki Instytut Ratownictwa 489934

PIR PODKARPACKI INSTYTUT RATOWNICTWA 489935

Piwo Benedyktyńskie 490660

Piwo MNISZE 490661

Piwo Opata 490663

Piwo Przeora 490662

Piwo Szafarza 490665

PLANETA DLA SINGLI 491185

Plaza Group Poland 491229

PLONAR ACTIVE 491093

POLANIN 490725

POLSKI BANAN 491005

POLYGRUND VC 360 491291

PORTOfINO 489813

Poziominki 487724

Poznańska Giełda Fonograficzna 491399

PRAWDZIWY CHLEB. G GROCHOLA 491181

PREMIUM 491205

PRODUKT HODOWLI DŻDŻOWNIC  
KALIFORNIJSKICH 491092

Profeminal 489473

przetwory babuni 491403

PZDR 491319

Q 465015

QUEST FOOD 491264

Quest Food 491267

RCP boxing & K-1 491119

REJS 491141

REKONSTRUKCJA CYFROWA 489929

RE-LEGION 491237

RemaClick 491169

REPUBLIKA BURGERA 490150

REVIBIOTIC 489895

ROMANO MAZZANTE 491138

ROMANO MAZZANTE 491139

S SPIRATEK 490768

S.O.S. 491149

SAKRAMENCKO 491182

Santander Consumer Finanse 490812

SONKO 491228

SORENO 490742

SOVOM 463749

SOWMED chirurgia 491145

Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa  
od 1936 Lekki SEREK WIEJSKI  
COTTAGE CHEESE 467858

Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa  
od 1936 SEREK WIEJSKI COTTAGE CHEESE 467861

SQUAD WHISKY 489871

STABEK EKOGROSZEK 491168

Stadium 491292

Stoperan. Nie biegam 490453

STREFA KULTURY POLECZKI 489091

STUDIO SUNFLOWER 490012

STUFE 486420

Sudecka NATURALNA WODA MINERALNA  
SUDETY + 487632

surgisoft 489729

SweepAir 465439

swoją drogą 491188

Symformin XR 488917

SZAM PAN BURGERY, FRYTASY  
& RARYTASY EST. 2018 489448

TANK EXPERT LIQUID FOOD TRANSPORT 490350

TAR-CAN 491146

TELLSSON 489931

Tequila Band 490024

TERMY CELEJÓW 491261

the power of nature in everyday feeding 491069

TOMAHAWK 489501

TOMSYSTEM 470098

TOP SLIDE 490343

TransLogistica Poland 491216

TRAVELMARIN 491219

TriBeCa New York 489811

TriBeCa-Fashion 489812

TYGIELEK 491296

TYMBARK 491252

UCHO PREZESA 490397

uchoprezesa 490398

UNISAN 491238

VERSO 490743

VIRUSINE 489491

VitaStar 491293

VitaStar 491297

W 491028

Wandoo 465328

WEIGHTED 491091

WEST STATION N 491101

WEST STATION N 491102

White PARTIES 491243

WINNICA AMONIT 490482
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WOLF & OAK DISTILLERY 490804

WOLF & OAK 490803

YATTA RAMEN 486881

Z POLSKICH SADÓW I OGRODÓW 490457

Zdrovit DetriMag 491159

Zdrowo Namieszane 491099

Złote Recepty Richtera 489723

ZŁOTE SMAKI 491253

Złoty Skorpion 491134

ZŁOTY SKORPION 491135

ZŁOTY SKORPION 491137



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.

1103667 ANTONOV (2018 09 06) 12, 16, 28, 39, 42
1207521 IEX (2014 05 22, 2014 03 10) 36
1304402 INSTYLE (2018 09 11)

CFE: 26.04.02 26
1305864 2018 09 11)

CFE: 03.07.16, 07.01.24, 24.11.25, 
28.05.00, 29.01.15

29, 30

1306013 HAPPY FOOT Comfort & Care (2018 09 11)
CFE: 26.04.19, 26.11.12, 27.05.01 3, 4, 5, 10, 

21, 25, 26
1311833 SPORT&FUN (2018 09 11)

CFE: 24.17.25, 26.11.03, 
27.05.01, 29.01.13

8, 27, 28

1311889 With Love (2018 09 11)
CFE: 02.09.01, 26.04.18, 
29.01.12

4, 9, 14, 16, 20, 
21, 24, 26, 28

1315959 PARTY (2018 09 11)
CFE: 05.07.16, 27.05.17, 
29.01.15

3, 9, 11, 15, 16, 20, 
21, 24, 26, 28

1327461 Top Race (2018 09 11)
CFE: 27.05.02, 29.01.13 2, 3, 8, 9, 11, 12, 

16, 20, 21, 28
1347110 FLARX (2018 09 11)

CFE: 27.05.01, 29.01.13 7, 8, 9, 11
1347144 Block & Note (2018 09 11)

CFE: 20.05.25, 26.04.09, 29.01.13 8, 9, 16
1394042 HOROZ ELECTRIC (2018 04 25)

CFE: 03.07.03, 25.01.01, 26.01.15, 
26.04.10, 29.01.14

9, 11

1400029 PARTY (2018 09 11)
CFE: 05.07.16, 27.05.17, 
29.01.15

4, 8, 9, 11, 14, 16, 
21, 25, 26, 28

1400673 GLAM&GLAM (2018 09 11) 8
1403857 auto WORLD (2018 01 11, 2017 09 07)

CFE: 01.05.01, 24.17.25, 29.01.04 12, 35, 37, 
39, 42

1431002 2018 08 31)
CFE: 28.05.00 9, 38, 41

1431041 Pleasure Home Style (2018 05 16)
CFE: 27.05.01 24, 26, 35

1431049 DINGQI (2018 02 13)
CFE: 24.09.05, 26.13.25, 
27.05.01, 28.03.00

6, 7, 8

1431176 woven by the sun by nova fides  
(2018 03 16, 2018 01 11)
CFE: 01.03.15, 26.04.05, 27.05.01 24, 25

1431261 CXS (2018 04 16, 2017 12 27) 9, 25, 40

1431269 THERVEK (2018 06 11, 2018 04 27) 19
1431298 Newsday (2018 08 10) 9
1431316 2018 07 26)

CFE: 01.01.02, 05.07.02, 15.07.01, 
24.03.07, 29.01.14

33

1431328 HYR (2018 09 04)
CFE: 27.05.17 6

1431337 Ferrigen (2018 06 22) 5
1431356 PASTHOR (2018 09 06) 33
1431387 ORMESIA (2018 09 18) 1
1431388 MITU (2018 03 16)

CFE: 27.05.17 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 42

1431401 2018 07 12)
CFE: 26.04.24, 28.03.00 21

1431422 TOYA AROMA  
2018 05 16, 2018 05 15)

3, 5, 35, 38

1431474 Xspring (2018 08 13, 2018 02 21)
CFE: 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12 20

1431478 World Kickboxing and Karate Association 
WKA (2018 01 31)
CFE: 01.01.01, 01.05.06, 09.01.10, 09.03.17, 
26.01.01, 27.01.12, 29.01.12

41

1431489 2018 02 14)
CFE: 26.03.01, 29.01.01 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 

18, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 35, 36, 
37, 38, 41, 42, 43, 45

1431522 PRINCESS JAVA (2018 09 24) 30
1431528 PROOM (2018 08 03, 2018 07 03)

CFE: 27.05.17, 29.01.04 9, 42
1431529 Auchan (2018 01 23, 2017 10 18)

CFE: 03.07.13, 26.01.01, 
27.05.08, 29.01.12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 35
1431553 PARIS-RIVIERA CHANEL 

(2018 08 22, 2018 02 23)
3

1431558 2018 08 08, 2018 04 11)
CFE: 02.09.01, 05.01.05, 26.04.04 16, 35, 42

1431586 2018 08 16)
CFE: 01.01.01 9, 38, 40, 42

1431633 Bumpees (2018 07 26)
CFE: 27.05.01 8, 16

1431673 I.CAR code (2018 05 29, 2018 04 30)
CFE: 24.17.02, 27.05.09, 29.01.13 36, 37, 45
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1431693 RF resFOOD (2018 07 11)
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 
29.01.13

8, 16, 21, 29, 
30, 31, 32

1431711 BRAYADU (2018 09 17, 2018 03 19) 5
1431942 kid e cats (2018 06 07, 2018 04 03)

CFE: 01.15.11, 03.01.06, 
03.06.03, 21.01.25, 27.01.12, 
27.05.04, 29.01.15

3, 5, 16, 18, 21, 24, 
25, 28, 29, 30, 32, 

35, 38, 41
1431965 MOOVITIQUE  

(2018 07 24, 2018 03 01)
7, 9, 39, 42

1431974 vernissAGe WALLPAPER (2018 09 10)
CFE: 27.05.09, 29.01.12 1, 27

1431988 2018 08 10)
CFE: 28.03.00 43

1432024 Headking (2018 09 26) 12
1432046 Rassurer (2018 09 26)

CFE: 27.05.01 12
1432050 Papide (2018 09 26)

CFE: 27.05.01 12
1432064 TELETEK ELECTRONICS 

(2018 05 04, 2017 11 14)
9, 35, 37, 38, 42, 45

1432083 SOFTANOL (2018 08 15, 2018 07 13) 1, 3
1432115 FACEXP EXPERTS IN ORTHODONTICS  

(2018 06 22)
CFE: 01.15.15, 04.05.05, 27.05.10 5, 10, 41, 44

1432139 2018 08 10)
CFE: 28.03.00 42

1432142 2018 08 10)
CFE: 28.03.00 42

1432146 le march bio E.Leclerc  
(2018 07 26, 2018 02 07)
CFE: 05.03.11, 26.01.01, 27.05.10, 29.01.15 35

1432148 2018 08 10)
CFE: 28.03.00 42

1432158 2018 08 10)
CFE: 28.03.00 42

1432192 2018 08 29, 2018 04 16)
CFE: 09.01.10, 09.07.01, 
28.05.00, 29.01.12

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 38, 39, 40, 41, 43

1432207 HOSPITALITY DIGITAL 
(2018 07 02, 2018 01 05)

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

1432232 ICOPOWER BEYOND ENERGY SAVING TECH-
NOLOGIES (2018 06 20, 2018 02 01)
CFE: 26.13.25, 27.05.10, 29.01.12 9

1432278 Auchan (2018 01 23, 2017 10 18)
CFE: 03.07.13, 26.01.01, 
27.05.08, 29.01.12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 35
1432296 2018 08 10)

CFE: 28.03.00 30
1432360 Auchan (2018 01 23, 2017 10 18)

CFE: 03.07.13, 26.01.01, 
27.05.08, 29.01.12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 35
1432422 AURUS (2018 08 31)

CFE: 27.05.01 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 

25, 28, 34, 37, 42



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1  1431387, 1431529, 1431974, 1432083, 1432278, 1432360, 1432422 

2  1327461, 1431529, 1432192, 1432278, 1432360, 1432422 

3  1306013, 1315959, 1327461, 1431422, 1431489, 1431529, 1431553,
 1431942, 1432083, 1432192, 1432278, 1432360, 1432422 

4  1306013, 1311889, 1400029, 1431529, 1432192, 1432278, 1432360,
 1432422 

5  1306013, 1431337, 1431388, 1431422, 1431529, 1431711, 1431942,
 1432115, 1432192, 1432278, 1432360, 1432422 

6  1431049, 1431328, 1431529, 1432192, 1432278, 1432360, 1432422 

7  1347110, 1431049, 1431388, 1431529, 1431965, 1432192, 1432278,
 1432360, 1432422 

8  1311833, 1327461, 1347110, 1347144, 1400029, 1400673, 1431049,
 1431489, 1431529, 1431633, 1431693, 1432192, 1432278, 1432360,
 1432422 

9  1311889, 1315959, 1327461, 1347110, 1347144, 1394042, 1400029,
 1431002, 1431261, 1431298, 1431388, 1431489, 1431528, 1431529,
 1431586, 1431965, 1432064, 1432192, 1432207, 1432232, 1432278,
 1432360, 1432422 

10  1306013, 1431388, 1431529, 1432115, 1432192, 1432278, 1432360 

11  1315959, 1327461, 1347110, 1394042, 1400029, 1431388, 1431489,
 1431529, 1432192, 1432278, 1432360, 1432422 

12  1103667, 1327461, 1403857, 1431388, 1431489, 1431529, 1432024,
 1432046, 1432050, 1432192, 1432278, 1432360, 1432422 

13  1432192 

14  1311889, 1400029, 1431388, 1431489, 1431529, 1432192, 1432278,
 1432360, 1432422 

15  1315959, 1431388, 1432192 

16  1103667, 1311889, 1315959, 1327461, 1347144, 1400029, 1431388,
 1431489, 1431529, 1431558, 1431633, 1431693, 1431942, 1432192,
 1432207, 1432278, 1432360, 1432422 

17  1431529, 1432192, 1432278, 1432360 

18  1431388, 1431489, 1431529, 1431942, 1432192, 1432278, 1432360,
 1432422 

19  1431269, 1431529, 1432192, 1432278, 1432360 

20  1311889, 1315959, 1327461, 1431388, 1431474, 1431489, 1431529,
 1432192, 1432278, 1432360, 1432422 

21  1306013, 1311889, 1315959, 1327461, 1400029, 1431388, 1431401,
 1431489, 1431529, 1431693, 1431942, 1432192, 1432278, 1432360,
 1432422 

22  1431489, 1431529, 1432192, 1432278, 1432360 

23  1431489, 1431529, 1432192, 1432278, 1432360 

24  1311889, 1315959, 1431041, 1431176, 1431388, 1431489, 1431529,
 1431942, 1432192, 1432278, 1432360, 1432422 



1 2

90 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT47/2018

25  1306013, 1400029, 1431176, 1431261, 1431388, 1431489, 1431529,
 1431942, 1432192, 1432278, 1432360, 1432422 

26  1304402, 1306013, 1311889, 1315959, 1400029, 1431041, 1431489,
 1431529, 1432192, 1432278, 1432360 

27  1311833, 1431489, 1431529, 1431974, 1432192, 1432278, 1432360 

28  1103667, 1311833, 1311889, 1315959, 1327461, 1400029, 1431388,
 1431489, 1431529, 1431942, 1432192, 1432278, 1432360, 1432422 

29  1305864, 1431529, 1431693, 1431942, 1432192, 1432278, 1432360 

30  1305864, 1431522, 1431529, 1431693, 1431942, 1432192, 1432278,
 1432296, 1432360 

31  1431529, 1431693, 1432192, 1432278, 1432360 

32  1431529, 1431693, 1431942, 1432192, 1432278, 1432360 

33  1431316, 1431356, 1431529, 1432192, 1432278, 1432360 

34  1432192, 1432422 

35  1403857, 1431041, 1431388, 1431422, 1431489, 1431529, 1431558,
 1431942, 1432064, 1432146, 1432192, 1432207, 1432278, 1432360 

36  1207521, 1431489, 1431673, 1432207 

37  1403857, 1431489, 1431673, 1432064, 1432422 

38  1431002, 1431422, 1431489, 1431586, 1431942, 1432064, 1432192,
 1432207 

39  1103667, 1403857, 1431965, 1432192, 1432207 

40  1431261, 1431586, 1432192 

41  1431002, 1431478, 1431489, 1431942, 1432115, 1432192, 1432207 

42  1103667, 1403857, 1431388, 1431489, 1431528, 1431558, 1431586,
 1431965, 1432064, 1432139, 1432142, 1432148, 1432158, 1432207,
 1432422 

43  1431489, 1431988, 1432192, 1432207 

44  1432115 

45  1431489, 1431673, 1432064, 1432207



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.

485376 Bridgestone Corporation
2018 10 02 12

486088 NAVAL GROUP
2018 10 23 35, 41, 45

487233 DOPAT S.A.
2018 10 29 25

487366 Fundacja Strefa Mocy
2018 10 29 5, 25, 35, 41, 44, 45



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.

1397165 HENKEL AG & CO. KGAA
2018 10 30 1, 8, 17, 19
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