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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 21 stycznia 2019 r. Nr ZT04

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) 472409 (220) 2017 06 01
(731) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) DŁUUUGIE PUZZLE
(510), (511) 28 deskorolki, hulajnogi - zabawki, 35 sprzedaż 
deskorolek, hulajnóg, hulajnóg - zabawek, sprzedaż artyku-
łów dla dzieci w postaci odzieży, nakryć głowy, obuwia, to-
reb i torebek.

(210) 482248 (220) 2018 02 10
(731) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno

(540) HRAPPI
(510), (511) 30 artykuły spożywcze: kawa, herbata, kakao, 
ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbo-
żowe, chleb, bułki, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, 
drożdże, proszek do pieczenia, musztarda, lód, pieczywo, ka-
napki, czekolada, makaron, kasza, sorbety, lukier, musy, ziarna 
bądź nasiona do spożywania, pasty spożywcze, kluski, piero-
gi, makarony, placki, płatki spożywcze, środki do polepszania 
walorów smakowych artykułów spożywczych: przyprawy, 
sól, ocet, sosy, cukier, aromaty, syropy, 31 surowe i nieprze-
tworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwa-
kultury, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, świeże zio-
ła, naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla zwierząt, 
karma sucha, karma mokra, słód, surowe i nieprzetworzone 
ziarna i nasiona, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, drób, 
ryby, skorupiaki, drzewa, krzewy, korzenie jadalne, ziarno, 
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bez-
alkoholowe, napoje owocowe lub warzywne, soki owocowe 
lub warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napo-
jów, cydr, brzeczka, drinki, koktajle, lemoniada, napoje ener-
getyzujące, napoje izotoniczne, orzeźwiające, odalkoholizo-
wane, napoje sportowe, nektary, wody gazowane, napoje 
gazowane.

(210) 482724 (220) 2018 02 23
(731) BŁACHOWIAK PRZEMYSŁAW ELFIH, Kłecko
(540) GTM START GNIEZNO

(531) 27.05.01, 27.05.23, 29.01.12, 24.01.05
(510), (511) 7 matryce drukarskie, 16 papier, karton i wyroby 
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki, materiały in-
troligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biu-
rowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malo-
wania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrzą-
dów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte 
w innych klasach), czcionki drukarskie, 25 odzież, obuwie, nakry-
cia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne 
nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 32 piwo, wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje 
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produk-
cji napojów, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 na-
uczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(210) 483709 (220) 2018 03 19
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) KETCHUP SQUAD Kotlin

(531) 01.01.02, 01.15.11, 26.03.07, 27.01.01, 29.01.14
(510), (511) 30 sosy mianowicie: ketchupy oraz sosy 
pomidorowe.

(210) 484718 (220) 2018 04 11
(731) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Paproć

(540) 
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(531) 19.07.02, 19.07.16
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 484818 (220) 2018 04 13
(731) ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE, Warszawa
(540) ChPL
(510), (511) 16 foldery, czasopisma, albumy, broszury, książki, 
fotografie, kalendarze, artykuły biurowe, 41 usługi w zakre-
sie organizowania pokazów i wystaw, przeglądów hodow-
lanych, tresura zwierząt, szkolenie sędziów, organizowanie 
konferencji popularno - naukowych i popularyzowanie 
wiedzy o rasie, publikowanie książek, podręczników, tek-
stów innych niż reklamowe, organizowanie sympozjów na-
ukowych, organizowanie konkursów, kursów edukacyjnych, 
organizowanie koncertów, seminariów, prelekcji i wykładów, 
ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
hodowli zwierząt, 42 prowadzenie rejestrów i księgi rodowo-
dowej psów, wydawanie metryk.

(210) 484826 (220) 2018 04 13
(731) ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE, Warszawa
(540) ChPLWet.
(510), (511) 16 foldery, czasopisma, albumy, broszury, książki, 
fotografie, kalendarze, artykuły biurowe, 41 usługi w zakre-
sie organizowania pokazów i wystaw, przeglądów hodow-
lanych, tresura zwierząt, szkolenie sędziów, organizowanie 
konferencji popularno - naukowych i popularyzowanie 
wiedzy o rasie, publikowanie książek, podręczników, tek-
stów innych niż reklamowe, organizowanie sympozjów na-
ukowych, organizowanie konkursów, kursów edukacyjnych, 
organizowanie koncertów, seminariów, prelekcji i wykładów, 
ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
hodowli zwierząt, 42 prowadzenie rejestrów i księgi rodowo-
dowej psów, wydawanie metryk.

(210) 485484 (220) 2018 04 30
(731) WÓJCIK JACEK BIURO INFORMATYKI STOSOWANEJ 

FORMAT, Wrocław
(540) Akademia Umysłu
(510), (511) 16 druki,materiały szkoleniowe i instruktażo-
we, podręczniki (książki), 35 doradztwo w zakresie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, indeksowanie stron interne-
towych w celach handlowych lub reklamowych, marketing 
w ramach wydawania oprogramowania, optymalizacja stron 
internetowych, organizowanie imprez w celach handlowych 
lub reklamowych, outsourcing, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, usługi w zakresie porównywania cen.

(210) 485909 (220) 2018 05 14
(731) MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) rws INVESTMENT GROUP

(531) 27.05.01, 27.05.23, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, analizy kosztów, badania biz-
nesowe, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, marke-
ting ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji han-
dlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promowanie towa-
rów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
przygotowywanie zeznań podatkowych, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama ze-
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja 
personelu, rozpowszechnianie reklam, statystyczne zesta-
wienia, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektyw-
ności biznesowej, usługi marketingowe, usługi podatkowe, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze sobą potencjalnych inwestorów z przedsiębiorcami potrze-
bującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi 
przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public 
relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace 
biurowe], usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłosze-
nia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [ta-
blic reklamowych], wynajem dystrybutorów automatycznych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urzą-
dzeń i wyposażenia biurowego, wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie hotelami, 
36 agencje nieruchomości, doradztwo w sprawach finanso-
wych, doradztwo w zakresie długów, inwestycje finansowe, 
inwestycje kapitałowe, organizowanie finansowania projek-
tów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, pożyczki [finansowanie], sponsorowanie finansowe, 
transakcje finansowe, udostępnianie informacji finansowych 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowania, 
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomo-
ści], wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, 
wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wyna-
jem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, 
zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, konsultacje 
budowlane, nadzór budowlany, usługi doradztwa budow-
lanego, 42 digitalizacja dokumentów [skanowanie], hosting 
serwerów, hosting stron internetowych, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów 
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, projek-
towanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi 
architektoniczne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne 
dotyczące architektury, wynajmowanie serwerów WWW, 
45 licencjonowanie własności intelektualnej, prawne admini-
strowanie licencjami, usługi monitorowania prawnego, usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, 
zarządzanie prawami autorskimi.
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(210) 485949 (220) 2018 05 15
(731) NIZIO ROBERT SEBASTIAN, Szczecin
(540) Underground Robotics
(510), (511) 9 urządzenia i zestawy urządzeń do automa-
tycznej regulacji oraz do zdalnego sterowania systemów 
automatyki, aparatura kontrolno-sterująca, elektroniczne 
urządzenia do dozorowania, urządzenia do przetwarzania 
informacji, rejestrujące i liczące, szafy, pulpity i tablice ste-
rownicze, rozdzielnie niskiego i średniego napięcia, szafy 
rozdzielcze, automatyka przemysłowa: elektroniczne urzą-
dzenia i maszyny realizujące produkcję lub procesy przemy-
słowe takie jak urządzenia do montażu i linie montażowe, 
urządzenia do transportu bliskiego, systemy paletyzujące, li-
nie pakujące, prasy, roboty, elektroniczne urządzenia kontro-
lno-pomiarowe zainstalowane na tych maszynach i urządze-
niach takie jak aparatura pomiarowa, czujniki, przetworniki, 
mierniki, wskaźniki, rejestratory, systemy wizyjne, elektronicz-
ne urządzenia wykonawcze takie jak zawory, silniki, napędy, 
przepustnice, pompy dozujące i procesowe, elektroniczne 
urządzenia sterujące, komputery przemysłowe, panele ope-
ratorskie, oprogramowanie do kontroli i wizualizacji proce-
sów produkcyjnych i przemysłowych, oprogramowanie 
sterowników, urządzenia do łączności przewodowej i bez-
przewodowej, automatyka pomiarowa: przyrządy pomia-
rowe kontrolne, przyrządy pomiarowe użytkowe, przyrządy 
pomiarowe z odczytem analogowym, suwmiarki noniuszo-
we, przyrządy pomiarowe z odczytem elektronicznym (cy-
frowym), przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych 
(dawniej długości i kąta), przyrządy do pomiaru siły i masy, 
przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych, przyrządy 
do pomiaru warunków środowiskowych, przyrządy do po-
miaru (badania) właściwości materiałów, sieci komputero-
we, programowalne sterowniki logiczne, oprogramowanie 
nadzorujące przebieg procesów technologicznych i produk-
cyjnych, elektroniczne systemy zarządzania produkcją, elek-
troniczne systemy kompleksowego sterowania instalacjami 
w budynkach, elektroniczne i komputerowe systemy zabez-
pieczenia mienia, instalacje przeciwpożarowe i gaszące, alar-
my pożarowe, urządzenia ostrzegające, kamery, monitory, 
światłowody, przekaźniki elektryczne, przekaźniki sygnałów 
elektronicznych, programy do zrobotyzowanych inteligent-
nych zabawek, symulatory, 28 zrobotyzowane inteligentne 
zabawki, 37 usługi instalacji, naprawy i konserwacji urządzeń 
i przyrządów elektrycznych i elektronicznych, usługi na-
prawy konserwacji i wykonywania instalacji elektrycznych, 
usługi instalacji, naprawy i konserwacji linii produkcyjnych, 
stanowisk zrobotyzowanych, systemów zarządzania pro-
dukcją, systemów kompleksowego sterowania instalacjami 
w budynkach, systemów zabezpieczenia mienia, systemów 
przeciwpożarowych i gaszących, usługi naprawy, konserwa-
cji i instalacji sprzętu komputerowego, kamer, monitorów, 
symulatorów, zrobotyzowanych inteligentnych zabawek, 
42 usługi instalacji, naprawy i konserwacji oprogramowania 
komputerowego, usługi projektowania, usługi projektowania 
systemów automatyki przemysłowej, systemów automatyki 
dla domów i mieszkań, systemów monitoringu, stanowisk 
zrobotyzowanych, tras kablowych, instalacji elektrycznych 
i elektroenergetycznych, systemów kompleksowego stero-
wania instalacjami w budynkach, systemów zabezpieczenia 
mienia, systemów alarmowych, systemów przeciwpożaro-
wych i gaszących, usługi projektowania oprogramowania 
komputerowego, usługi projektowania sieci komputero-
wych, usługi w zakresie zarządzania produkcją, w tym pro-
jektowanie i wdrażanie systemów zarządzania produkcją, 
projektowanie programów komputerowych nadzorujących 
przebieg procesów technologicznych i produkcyjnych, 
usługi związane z kontrolą jakości, konwersja danych przez 

programy komputerowe, usługi analizy systemów kompute-
rowych, projektowanie i programowanie robotów przemy-
słowych, usługi doradztwa technicznego.

(210) 486602 (220) 2018 06 01
(731) ROBAK ADRIAN P.H. BAU-TEC, Częstochowa
(540) BAU-TEC HURTOWNIA TARCZ I NARZĘDZI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18, 14.07.15
(510), (511) 6 ściągacze do łożysk, sprężyny metalowe, li-
stwy magnetyczne do mocowania elementów metalowe, 
kątowniki metalowe, metalowe klucze surowe, 7 narzędzia 
ręczne o napędzie innym niż ręczny, elektronarzędzia, elek-
trody do urządzeń spawalniczych, elektryczne urządzenia 
do spawania, gaźniki, giętarki, głowice wiertarskie, koła szli-
fierskie, kosiarki, lampy lutownicze na gaz, lutlampy, maszy-
ny do gwintowania, maszyny do obróbki drewna, maszyny 
do obróbki kamienia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszy-
ny do strzyżenia sierści u zwierząt, maszyny na sprężone 
powietrze, nitownice, noże do maszyn, noże elektryczne, 
nożyce elektryczne, ostrza do kosiarek, palniki gazowe 
do lutowania, pistolety dozujące klej elektryczne, pisto-
lety natryskowe do malowania, pistolety pneumatyczne 
do wytłaczania masy uszczelniającej, podnośniki jako urzą-
dzenia, podnośniki hydrauliczne, podnośniki pneumatycz-
ne, pompy, przecinaki maszyn, przeguby uniwersalne jako 
przeguby cardana, reduktory ciśnienia, regulatory ciśnienia 
jako części maszyn, uchwyty wiertarskie, wiertarki ręczne 
elektryczne, zawory do części maszyn, zawory ciśnienio-
we, brzeszczoty do pił tarczowych, frezy jako obrabiarki, 
gwintownice jako maszyny, narzędzia ścierne będące czę-
ściami maszyn, ostrza do narzędzi elektrycznych, pilniki 
jako narzędzia obsługiwane elektrycznie, piły elektryczne, 
przyrządy tnące będące częściami maszyn, klucze uda-
rowe, nitownice jako narzędzia elektryczne, kleszcze hy-
drauliczne, 8 narzędzia ręczne sterowane ręcznie, blokady 
rozrządu, podnośniki ręczne, brzeszczoty do pił ręcznych, 
diamenty szklarskie, dłuta kamieniarskie, dłuta rzeźbiarskie, 
frezy jako narzędzia ręczne, grzechotki narzędzi ręcznych, 
gwintownice jako narzędzia ręczne, imadła stołowe, kątow-
niki jako narzędzia, kosiarki ogrodowe ręczne, kosy, lewarki 
uruchamiane ręcznie, łomy, łopaty, mieszadła do mieszania 
farb, młotki, narzędzia ręczne do usuwania izolacji z drutu, 
narzędzia ścierne jako narzędzia ręczne, ostrza do narzędzi 
ręcznych, noże do tapet, obcinarki do rur, osełki do ostrze-
nia, ostrza do strugów, pilniki jako narzędzia ręczne, piły 
ręczne, przyrządy tnące jako narzędzia ręczne, pistolety 
do uszczelniania, pistolety ręczne do wytłaczania masy 
uszczelniającej, pompki ręczne, pompy powietrza o napę-
dzie ręcznym, przebijaki, przyrządy do cięcia rur, przyrządy 
do ostrzenia, tarcze szlifierskie jako części maszyn, punktaki, 
rączki do narzędzi ręcznych, szczypce płaskie, kleszcze jako 
narzędzia ręczne, śrubokręty, wiertła, klucze jako narzędzia, 
nitownice jako narzędzia ręczne.
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(210) 487173 (220) 2018 06 15
(731) HEALTHWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HealthWay

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje na nośnikach elektronicznych, 
programy komputerowe, 16 publikacje na nośnikach pa-
pierowych, 35 reklama, marketing, badanie rynku, promocja 
sprzedaży, dystrybucja próbek, 38 przesyłanie informacji tek-
stowej i obrazowej poprzez komputery, 42 administrowanie 
stronami komputerowymi, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych.

(210) 487359 (220) 2018 06 20
(731) BROWAR BK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) POWER ALE
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo izotoniczne.

(210) 488278 (220) 2018 07 16
(731) WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków
(540) Betonoszczel
(510), (511) 1 alkaliczne związki żrące, apretura do klejów, 
barwniki chemiczne do emalii i szkła, biologiczne preparaty 
do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, chemika-
lia do zapobiegania pleśni i rdzy, chemikalia organiczne 
do czyszczenia, czterochlorek acetylenu, dehydranty do ce-
lów przemysłowych, detergenty stosowane w procesach 
produkcyjnych, dodatki chemiczne do płuczek wiertniczych, 
dodatki chemiczne do środków grzybobójczych, dodatki 
chemiczne do środków owadobójczych, domieszki przeciw-
mrozowe do betonu, domieszki przyspieszające czas wiąza-
nia do betonu, domieszki uplastyczniające do betonu, do-
mieszki uszczelniające do betonu, doniczki na torf dla 
ogrodnictwa, gaz do aerozoli, gaz ochronny stosowany przy 
spawaniu, gleba próchnicza, guma arabska do celów prze-
mysłowych, gumowe materiały do klejenia inne niż do użyt-
ku biurowego lub domowego, iłowe płuczki wiertnicze, jod-
ki alkaliczne do celów przemysłowych, kit rzeźbiarski, kit 
stolarski, kity szklarskie, klej rybi inny niż do papieru lub 
do użytku domowego lub do środków spożywczych, klej 
skrobiowy do celów innych niż papiernicze i domowe, kleją-
ce substancje do szczepienia drzew, kleje do afiszy, kleje 
do celów przemysłowych, kleje do obuwia, kleje do płytek 
ceramicznych, kleje do tapet, kleje glutenowe nie do użytku 
biurowego lub domowego, kultury mikroorganizmów inne 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, kwasood-
porne mieszaniny chemiczne, lepy na ptaki, maści do szcze-
pienia drzew, materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mie-
szanka ceramiczna do spiekania ziarnista i sypka, mieszanki 
do gaśnic, mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, na-
wozy azotowe, nawozy fosforanowe, nawozy superfosfaty, 
nawóz cyjanamid wapniowy, nawóz torfowy, nawóz z wodo-
rostów, nawóz żużlowy, neutralizatory gazów toksycznych, 
ochronny gaz stosowany przy spawaniu, olejowe spoiwa, 
kity, lepiki, papier lakmusowy, plastyfikatory do zapraw mu-
rarskich, plastyfikatory do zapraw tynkarskich, płyny do od-
siarczania baterii elektrycznych, płyny wzmacniające działa-
nie materiałów ściernych, podłoża dla upraw bezgruntowych 
stosowane w rolnictwie, podłoże glinicowe i keramzytowe 
do uprawy hydroponicznej, pokrycia humusowe, preparaty 

antystatyczne inne niż do użytku domowego, preparaty 
bakteryjne do celów innych niż medyczne lub weterynaryj-
ne, preparaty chemiczne do czyszczenia grzejników, prepa-
raty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do spa-
wania, preparaty chemiczne do usuwania osadu węglowego 
z silników, preparaty chemiczne do uzdatniania wody, prepa-
raty chemiczne do wytwarzania barwników, preparaty che-
miczne do wytwarzania farb, preparaty chemiczne do za-
pobiegania chorobom winorośli, preparaty chemiczne 
zabezpieczające przed śniecią zbożową, preparaty chłodni-
cze, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, preparaty do klejenia, gruntowa-
nia, preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb i olejów, 
preparaty do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, 
preparaty do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, 
preparaty do konserwacji gumy i/lub kauczuku, preparaty 
do konserwacji kwiatów, preparaty do konserwacji murów 
z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do lutowania, preparaty 
do matowienia emalii lub szkła, preparaty do oczyszczania 
gazu, preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownic-
twie, preparaty do usuwania osadu inne niż stosowane 
w gospodarstwie domowym, preparaty do usuwania sma-
rów stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty 
do uzdatniania wody, preparaty do użyźniania gleby, prepa-
raty do zmiękczania wody, preparaty impregnujące spoiwa, 
z wyjątkiem farb, preparaty konserwujące stosowane w mu-
rarstwie z wyłączeniem farb i olejów, preparaty przeciw wil-
goci stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty 
z mikroelementami dla roślin, preparaty z mikroorganizmów 
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, prepa-
raty zapobiegające matowieniu soczewki, preparaty zapo-
biegające tworzeniu się powłoki osadowej, produkty che-
miczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, 
produkty żelujące i spulchniające alginiany do celów innych 
niż spożywcze, przewiązki klejące stosowane w ogrodnic-
twie, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zakwaszone 
do ładowania baterii, saletra, składniki do gwintowania, skro-
bia do celów przemysłowych, skrobiowe zaczyny, środki kle-
jące inne niż do użytku biurowego i domowego, sole metali 
alkalicznych, spoiwa do betonu, spoiwa impregnujące che-
mikalia, z wyjątkiem farb, spoiwa, substancje klejące do na-
prawy stłuczonych przedmiotów, substancje do naprawy 
dętek, substancje do naprawy opon, substancje do usuwa-
nia tapet ściennych, substancje klejące do naprawy stłuczo-
nych przedmiotów, substancje utwardzające do fluatowania, 
substancje zapobiegające zamarzaniu, syntetyczne żywice 
w stanie surowym, szkliwo do ceramiki, środki chemiczne dla 
ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insekty-
cydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne 
dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem 
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków prze-
ciw pasożytom, środki chemiczne do czyszczenia kominów, 
środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, 
środki chemiczne do napowietrzania betonu, środki che-
miczne do ożywiania kolorów do celów przemysłowych, 
środki chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb, środki 
do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów, środki 
do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb i olejów, środki 
do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, środki 
do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, środki 
do matowienia, środki do ochrony nasion, środki do usuwa-
nia nafty, środki gaśnicze, środki impregnujące beton, środki 
utwardzające i klejące beton, środki zabezpieczające przed 
wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, topniki 
do lutowania, topniki do spawania, węgiel aktywny, woda 
destylowana, wosk do szczepienia drzew, zaczyn cemento-
wy, zakwaszone roztwory do ładowania akumulatorów, za-
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kwaszone roztwory do ładowania baterii, ziemia do upraw, 
ziemia okrzemkowa, żywice akrylowe w stanie surowym, 
2 arkusze folii srebra, asafetyda, gumożywice, balsam kana-
dyjski, barwnik sadza, barwnik tlenek kobaltu, barwniki aliza-
ryny, barwniki anilinowe, barwniki do drewna, bejce do drew-
na, biele, barwniki lub farby, błyszczące srebro, farba 
stosowana w ceramice, czernidła, czerwień ołowiana, drew-
no barwiące, ekstrakt z drewna farbiarskiego, emalie, lakiery, 
emulsje podkładowe, emulsje srebrne, pigmenty, farba lśnią-
ca platyna stosowana w ceramice, farby aluminiowe, farby 
bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby przeciw zanie-
czyszczeniom, farby wodne klejowe lub kazeinowe, farby 
zawierające azbest, folie ciekłe hydroizolacyjne, folie meta-
liczne dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, glejta 
ołowiowa, grunty akrylowe, gumiguta stosowana w malar-
stwie, kalafonia, karbonyl do konserwacji drewna, koloranty, 
kreozot do ochrony drewna, lakiery do powlekania brązem, 
metale w proszku dla malarzy dekoratorów, drukarzy i arty-
stów, mleko wapienne, oleje do konserwacji drewna, oleje 
przeciwrdzewne, ołowiana czerwień, minia, ołowiana poma-
rańcz, glejta, pigment bezwodnik tytanu, pigment biel cyn-
kowa, pigment sadza, pigmenty srebra jako emulsje do wy-
robów ceramicznych, powłoki, preparaty do konserwacji 
drewna, preparaty zabezpieczające do metali, preparaty za-
bezpieczające przed rdzą, preparaty zapobiegające mato-
wieniu metali, proszek brązowy do malowania, proszek glinu 
do malowania, proszki do srebrzenia, rozcieńczalniki do farb, 
rozcieńczalniki do lakierów, smary przeciwrdzewne, spoiwa 
do farb, srebrna pasta, sykatywy, środki wysuszające do farb, 
szkliwo, taśmy antykorozyjne, tusz do grawerowania, utrwa-
lacze [lakiery], zagęszczacze do barwników, zagęszczacze 
do farb, złoto lśniące do wyrobów ceramicznych, 17 masy 
do spoinowania, wypełniania i uszczelniania, masy uszczel-
niające, masy wypełniająco - naprawcze, ognioodporne ma-
teriały izolacyjne, 19 alabaster, arkusze i pasy z tworzyw 
sztucznych do znakowania dróg, asfalt, balustrady, baraki, 
belki niemetalowe, beton, betonowe elementy budowlane, 
bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla bu-
downictwa, boazerie, bramy niemetalowe, bruki odblasko-
we, brykiety z wytłoków z trzciny cukrowej - materiał budow-
lany, budowlane materiały niemetalowe, budynki 
niemetalowe przenośne, cegły, cement, dachówka łupkowa, 
dachówki holenderskie - esówki, holenderki, dachówki nie-
metalowe, deflektory kominkowe niemetalowe, deski, drew-
no budowlane, drewniane forniry, drewniane półfabrykaty 
tarte, drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, 
drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, 
drewno na bednarską klepkę, drewno na profile, drewno ob-
robione, drzwi niemetalowe, dźwigary niemetalowe, ele-
menty konstrukcyjne akwariów, elementy wykończeniowe 
budowlane niemetalowe, figurki, posążki z kamienia, betonu 
lub marmuru, filc dla budownictwa, forniry, futryny drzwio-
we niemetalowe, ganki niemetalowe - przybudówki, geotek-
stylia, gips [materiał budowlany], glina, gładzie szpachlowe, 
granit, granulat szklany do znakowania dróg, grzędy, gzymsy 
niemetalowe, kamień, kanały, dukty niemetalowe dla instala-
cji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, 
karton z miazgi drzewnej, kesony dla budownictwa pod-
wodnego, kolejowe podkłady niemetalowe, kominowe trzo-
ny niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcje budow-
lane niemetalowe, konstrukcje niemetalowe basenów 
kąpielowych, konstrukcje niemetalowe na lodowiskach, kon-
strukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, korek 
sprasowany, kostka brukowa drewniana, kraty niemetalowe, 
kreda - surowiec, krokwie dachowe, kruszywo klinkierowe, 
kruszywo szamotowe żaroodporne, kryształ górski, krze-
mionka ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalo-

we, kształtowniki niemetalowe, kurniki niemetalowe, legary 
kolejowe niemetalowe, listwy niemetalowe, łupek twardy, 
łupki dachowe, malarskie komory natryskowe niemetalowe, 
margiel wapienny, marmur, masy szpachlowe, masy wyrów-
nujące, maszty, słupy niemetalowe, materiały budowlane 
niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały 
do pokryć nawierzchni dróg, materiały ścienne z betonu i ce-
ramiczne, gazobetonowe, materiały wiążące do naprawy 
dróg, materiały wiążące do produkcji brykietów, materiały 
wiążące do produkcji kamieniarskiej, mieszanki piasku i ce-
mentu, przewodzące zaprawy klejowe, moskitiery niemeta-
lowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, na-
grobki, nasady kominkowe niemetalowe, nawierzchnie 
drogowe odblaskowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalo-
we bloki drogowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla 
budownictwa, niemetalowe konstrukcje altan, niemetalowe 
konstrukcje pokryć dachowych, oblicówki niemetalowe dla 
budownictwa, obudowy kominkowe, obudowy niemetalo-
we grobów lub grobowców, ogniotrwałe materiały budow-
lane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, ogro-
dzenia niemetalowe do nagrobków lub grobów, ogrodzenia 
żeberkowane niemetalowe, okienne szkło, z wyjątkiem sto-
sowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe, okładziny 
drewniane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, okna 
niemetalowe, okna skrzynkowe niemetalowe, okrycia nie-
metalowe dla budownictwa, oliwin dla budownictwa, 
ościeżnice drzwiowe niemetalowe, pachołki do cumowania 
niemetalowe, palisady niemetalowe, papa, parkiety, piasek 
do akwariów, piasek litograficzny, srebrny, piasek, z wyjąt-
kiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, 
platformy podwodne niemetalowe, płoty, parkany niemeta-
lowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki parkieto-
we niemetalowe, płytki podłogowe niemetalowe, płytki 
ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane 
niemetalowe, płyty cementowe, płyty drogowe niemetalo-
we, płyty drogowe odblaskowe, płyty drzwiowe niemetalo-
we, płyty nagrobne niemetalowe, podkłady gruntująco - 
wzmacniające, podkłady niemetalowe, podłogi niemetalowe, 
podpory niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe, po-
krycia niemetalowe dla budownictwa, pokrycia niemetalo-
we ścienne, pokrywy do włazów niemetalowe, pomosty 
pływające do cumowania niemetalowe, pomosty prefabry-
kowane niemetalowe, powłoki - materiały budowlane, po-
włoki cementowe ognioodporne, profile niemetalowe dla 
budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, proszek 
łupkowy, przedłużacze kominowe niemetalowe, przewody 
ciśnieniowe niemetalowe, ramy niemetalowe dla szklarni, 
ramy okienne niemetalowe, roztwór wapna gaszonego 
w wodzie, roztwór wodny wapna gaszonego, rury drenażo-
we niemetalowe, rury kamionkowe, rury spustowe niemeta-
lowe, rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania nieme-
talowe, rynny niemetalowe, schody niemetalowe, silosy 
niemetalowe, skały wapienne, sklejka, sklepienia grobów 
niemetalowe, skrzynki na listy murowane, słupy niemetalo-
we, smoła, spustowe rury niemetalowe, stele nagrobkowe 
niemetalowe, sufity niemetalowe, szalówki - ciesielstwo, sza-
lunki niemetalowe do betonu, szklarnie przenośne niemeta-
lowe, szkło alabastrowe, szkło bezodpryskowe, szkło budow-
lane, szkło izolacyjne wykorzystywane w budownictwie, 
szkło okienne dla budownictwa, szkło witrażowe, sztuczny 
kamień, sztywne rury niemetalowe stosowane w budownic-
twie, szyny winylowe - materiały budowlane, ścianki działo-
we niemetalowe, ścianki palowe niemetalowe, ścianki szczel-
ne niemetalowe, ścienne okładziny niemetalowe dla 
budownictwa, tablice pamiątkowe niemetalowe, tablice sy-
gnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, 
tabliczki nagrobkowe niemetalowe, tarcica, taśmy smołowa-
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ne dla budownictwa, tektura budowlana asfaltowana, tera-
kota, tłuczeń, trzcina - materiał budowlany, tuf wapienny, 
tynk, urządzenia niemetalowe do parkowania rowerów, wa-
pień, wapno, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chro-
niące przed słońcem, wykładziny niemetalowe dla budow-
nictwa, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, 
wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, zapra-
wa azbestowa, zaprawy budowlane, zaprawy do klejenia, 
szpachlowania gazobetonu, zaprawy klejące, zawory prze-
wodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucz-
nych, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw 
sztucznych, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla 
budownictwa, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemeta-
lowe, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, żużel - 
materiał budowlany, żwir.

(210) 488661 (220) 2018 07 25
(731) GAUL MARCIN PAWEŁ TODO, Wrocław
(540) 4 JETS

(531) 27.05.05, 27.07.17, 27.07.21, 27.07.23, 26.04.04, 26.04.05, 
26.04.17, 29.01.12

(510), (511) 2 wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i foto-
kopiarek, tonery (tusz) do fotokopiarek, 16 taśmy barwiące, 
wkłady i zbiorniki atramentowe do drukarek, rolki do taśm 
barwiących.

(210) 489612 (220) 2018 08 23
(731) CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ARTESMED  

PROF. DR HAB. N. MED. JERZY SIKORA,  
DR N. MED. EWA GALBIERZ - KWIATKOWSKA  
SPÓŁKA JAWNA, Katowice

(540) ArtesMed

(531) 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17
(510), (511) 42 badania laboratoryjne, 44 usługi świadczeń 
zdrowotnych służące do zachowania, przywracania lub po-
prawy zdrowia, usługi ginekologiczne, usługi położnicze, 
poradnia ginekologiczna, badania prenatalne, diagnostyka 
piersi, ginekologia plastyczna, diagnostyka USG, onkologia 
ginekologiczna, leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu, 
zabiegi laserem, endokrynologia, leczenie niepłodności, 
diabetologia, konsultacje diagnostyczne z obszaru diabeto-
logii, konsultacje i diagnostyka kardiologiczna, usługi klinik 
medycyny estetycznej, informacja i doradztwo dotyczące 
pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych, 
udzielanie informacji medycznej.

(210) 490856 (220) 2018 09 24
(731) SZOT DOMINIK RED PEARL BUSINESS CONSULTING, 

Parkowe Wzgórze
(540) FT FIGHTERTOY

(531) 28.03.99, 07.05.08, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 ubrania sportowe i obuwie sportowe 
do uprawiania sportów walki, w tym wschodnich sztuk 
walki, sportów siłowych, w tym do boksu, karate, kick-
-boxingu, sanshou, taekwondo, judo, sumo, sambo, shoot 
boxingu, ju-jitsu, zapasów i kulturystyki, w tym podko-
szulki, spodenki, kimona, opaski na głowę, trykoty, skar-
pety, paski, pasy, szale, szarfy, rytualne stroje do upra-
wiania wschodnich sztuk walki i dodatki do nich, obuwie 
rytualne do uprawiania wschodnich sztuk walki, 27  maty 
do uprawiania zapasów, judo, sumo i sambo, 28 rękawi-
ce bokserskie i do kick-boxingu, ochraniacze używane 
w sportach siłowych i sportach walki, w tym ochraniacze 
głowy, ringi bokserskie i kick-boxingu, sztangi do podno-
szenia ciężarów, hantle, pasy do podnoszenie ciężarów, 
przyrządy do ćwiczeń fizycznych, sprzęt do uprawiania 
kulturystki, 41 usługi w zakresie nauczania boksu, karate, 
kick-boxingu, sanshou, taekwondo, judo, sumo, sambo, 
shoot boxingu, ju-jitsu, zapasów i kulturystyki oraz kur-
sowe szkolenie instruktorów i prowadzenie szkół w tym 
zakresie oraz w zakresie samoobrony, organizowanie 
i prowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych, orga-
nizowanie i prowadzenie zajęć sportowych stałych, kur-
sowych, specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie 
pokazów sportowych.

(210) 490925 (220) 2016 04 26
(731) Scivation, Inc., Burlington, US
(540) XTEND BCAAS
(510), (511) 5  suplementy dietetyczne i odżywcze.

(210) 490931 (220) 2004 06 04
(731) Apple Inc., Cupertino, US
(540) SHUFFLE
(510), (511) 9 przenośne elektroniczne urządzenia cyfro-
we i związane z nimi oprogramowanie, podręczne elek-
troniczne urządzenia cyfrowe i związane z nimi oprogra-
mowanie, cyfrowe odtwarzacze audio, w tym cyfrowe 
odtwarzacze muzyki i związane z nimi oprogramowanie, 
cyfrowe odtwarzacze wideo i związane z nimi oprogra-
mowanie, odtwarzacze MP3 i związane z nimi oprogra-
mowanie, komputery przenośne, urządzenia PDA, pagery, 
terminarze elektroniczne, notatniki elektroniczne, tele-
fony, telefony komórkowe, wideofony, automaty do gier 
komputerowych.

(210) 491165 (220) 2018 10 02
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) POLSKA MARKA



10 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT04/2019

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 05.05.19, 05.05.20, 
05.05.21, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.05.01, 26.05.08, 
26.05.18, 26.05.22, 01.17.11, 01.17.25

(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, die-
tetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetycz-
na żywność przystosowana do celów medycznych, dodatki 
witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], guma do żucia 
do celów medycznych, leki dla ludzi, mineralne suplementy 
diety, mineralne suplementy odżywcze, musujące tabletki 
witaminowe, napoje witaminizowane, napoje dla niemowląt, 
preparaty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty i substancje 
farmaceutyczne, preparaty medyczne, preparaty multiwita-
minowe, preparaty przeciwwirusowe, preparaty witamino-
we w postaci suplementów diety, produkty żywnościowe 
dla niemowląt, suplementy dietetyczne i odżywcze, suple-
menty diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, ta-
bletki witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, żelki 
witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe suplementy diety dla 
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność 
dla niemowląt, 29 buliony, desery owocowe, dżemy, ekstrak-
ty do zup, ekstrakty warzywne do gotowania [soki], gotowe 
produkty z warzyw, kandyzowane owoce, kandyzowane 
przekąski owocowe, koncentraty pomidorowe [puree], kon-
centraty rosołowe, koncentraty zup, konserwowane warzy-
wa, mleko, mleko w proszku do celów spożywczych, mlecz-
ne produkty, owoce konserwowane, owoce przetworzone, 
przecier pomidorowy, przeciery owocowe, przeciery wa-
rzywne, przetwory owocowe [dżemy], musy i puree owoco-
we, warzywne lub owocowo-warzywne, sałatki warzywne, 
warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa 
preparowane, warzywa przetworzone, warzywa w pusz-
kach, warzywa w słoikach, zabielacze do napojów, zabielacze 
do kawy, dżemy i marmolady owocowe, dżemy owocowe, 
sałatki gotowe, sałatki owocowe, zabielacze mleczne do na-
pojów, zupy, zupy gotowe, dania gotowe warzywne, dania 
gotowe z mięsa, zagęszczone sosy pomidorowe, galaretki, 
dżemy, dżemy niskosłodzone, powidła, konfitury, marmolady, 
kompoty, śmietanka do kawy i herbaty, 30 aromaty do żyw-
ności, batony zbożowe, cappuccino, chrupki zbożowe, 
chrzan [sos przyprawowy], ciasta [słodkie lub słone], ciastka 
czekoladowe, ciastka herbaciane, ciastka owsiane, ekstrakty 
z kawy, kawa, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, go-
towe napoje kawowe, gorąca czekolada, czekolada, herbata, 
herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbatniki [słodkie lub sło-
ne], kakao, kakao do sporządzania napojów, kakao w prosz-
ku, kakaowe napoje, kasze spożywcze, kawa rozpuszczalna, 
ketchup, lody spożywcze, lody owocowe, lody wodne [sor-
bety], mąka, makarony, makaron pełnoziarnisty, mieszanki 
kawowe, mieszanki kakaowe, mieszanki przypraw, marynaty, 
muesli, musy deserowe, musztarda, ketchup, napoje na bazie 
kawy, napoje na bazie kakao, owoce w polewie czekolado-
wej, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do chleba, pa-
sty czekoladowe [do smarowania], płatki śniadaniowe, płatki 
owsiane, płatki zbożowe, preparaty kakaowe do sporządza-
nia napojów, przeciery warzywne [sosy], przekąski na bazie 
zbóż, przyprawy, sosy, sosy do makaronów, sosy pomidoro-
we, sosy w proszku, wyroby cukiernicze, słodziki naturalne, 
słodziki naturalne w postaci granulowanej, napoje na bazie 
herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, ciastka, ciast-
ka zbożowe do spożycia przez ludzi, napoje kawowe, her-
bata owocowa, 32 napoje bezalkoholowe, soki, nektary, nie-
gazowane napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje 
gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowa-
ne, wody stołowe, mineralne i smakowe, esencje do produk-

cji napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane 
do sporządzania napojów, cydr bezalkoholowy, koncentraty 
soków owocowych, koncentraty do sporządzania napojów 
bezalkoholowych, lemoniada, mieszane soki owocowe, na-
poje bezalkoholowe na bazie owoców o smaku herbaty, 
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje owoco-
we i soki owocowe, napoje warzywne, napoje zawierające 
witaminy, piwo i produkty piwowarskie, piwo, piwo bezal-
koholowe, sok pomidorowy [napój], skoncentrowane soki 
owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje, soki wa-
rzywne [napoje], syropy do napojów, warzywne napoje typu 
smoothie, woda mineralna [napoje], napoje energetyzujące, 
napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, 
syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], proszki i pastylki 
do wytwarzania napojów musujących.

(210) 491254 (220) 2018 10 04
(731) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Bakal - fit for You
(510), (511) 29 warzywa, owoce i nasiona przetworzone, 
przetworzone orzechy ziemne, laskowe, włoskie, orzechy 
nerkowca, orzechy pistacjowe, migdały, orzechy brazylijskie, 
orzechy pekan oraz ich mieszanki, owoce suszone, suszo-
ne morele, śliwki, jabłka, żurawina, daktyle, rodzynki oraz 
ich mieszanki, chipsy owocowe, wiórki kokosowe, soja prze-
tworzona, popcorn, przetworzone pestki dyni, słonecznika, 
przetworzony sezam, pasta tahini, pasta orzechowa, marce-
pan, mieszanki ziaren przetworzonych, mieszanki owoców 
przetworzonych, skórki z owoców kandyzowane, bakalie, 
mieszanki bakalii, 30 mąka orzechowa, pasty do smarowania 
na bazie orzechów lub na bazie nasion, mąka sojowa, mąka 
z ziaren, 31 siemię lniane, mak, sezam, nasiona jadalne nie-
przetworzone i ich mieszanki.

(210) 491257 (220) 2018 10 04
(731) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Bakal fit for You

(531) 29.01.06, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 05.03.11, 05.03.13, 
05.03.15

(510), (511) 29 warzywa, owoce i nasiona przetworzone, 
przetworzone orzechy ziemne, laskowe, włoskie, orzechy 
nerkowca, orzechy pistacjowe, migdały, orzechy brazylijskie, 
orzechy pekan oraz ich mieszanki, owoce suszone, suszo-
ne morele, śliwki, jabłka, żurawina, daktyle, rodzynki oraz 
ich mieszanki, chipsy owocowe, wiórki kokosowe, soja prze-
tworzona, popcorn, przetworzone pestki dyni, słonecznika, 
przetworzony sezam, pasta tahini, pasta orzechowa, marce-
pan, mieszanki ziaren przetworzonych, mieszanki owoców 
przetworzonych, skórki z owoców kandyzowane, bakalie, 
mieszanki bakalii, 30 mąka orzechowa, pasty do smarowania 
na bazie orzechów lub na bazie nasion, mąka sojowa, mąka 
z ziaren, 31 siemię lniane, mak, sezam, nasiona jadalne nie-
przetworzone i ich mieszanki.
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(210) 491310 (220) 2018 10 05
(731) PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) KASY STEFCZYKA

(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.13.25, 26.05.01, 26.05.10, 
26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 02.01.01

(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, analizy i eksper-
tyzy ekonomiczne dla celów działalności gospodarczej, in-
formacja o działalności gospodarczej, badanie opinii publicz-
nej, reklama, zarządzanie zbiorami informatycznymi/bazami 
danych, gromadzenie i przetwarzanie danych, wykonywanie 
wszystkich wymienionych w tej klasie usług również on-line 
lub za pośrednictwem innych form komunikacji elektronicz-
nej/cyfrowej, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach 
finansowych, prowadzenie i dostarczanie usług banków 
oszczędnościowych, kas oszczędnościowych, banków z do-
stępem bezpośrednim przez Internet, bankowość elektro-
niczna, elektroniczne usługi bankowe, finansowe i ubez-
pieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
emisja bonów wartościowych, emisja kart kredytowych, 
udzielanie informacji na temat o ubezpieczeń, informacje 
bankowe, inwestycje kapitałowe, transfer elektroniczny ka-
pitału, kredytowanie, kredyty ratalne, lokaty kapitału, ope-
racje bankowe, operacje finansowe, operacje walutowe, 
pośrednictwo w wymianach walutowych, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprawach majątku nie-
ruchomego, udzielanie pożyczek, kredytów i poręczeń, 
operacje rozliczeń pieniężnych, rozrachunki we wszystkich 
formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych 
systemach bankowych, usługi bankomatowe, tworzenie 
kapitałów, umowy ubezpieczeniowe, umowy kredytowe, 
operacje czekowe i wekslowe, wycena nieruchomości, po-
średnictwo w sprawach związanych z obrotem nieruchomo-
ściami, finansowanie nabywania nieruchomości, nabywanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, wymiana pieniędzy, 
wymiana walut, wynajmowanie i wydzierżawianie nierucho-
mości, zarządzanie majątkiem, zarządzanie funduszami ma-
jątkowymi, zarządzanie nieruchomościami, usługi z zakresu 
przekazywania dyspozycji płatniczych oraz udzielania infor-
macji bankowych oraz finansowych o rachunkach za pośred-
nictwem serwisów telekomunikacyjnych oraz konsultantów, 
38 usługi telekomunikacyjne z zakresu przesyłania dyspo-
zycji i informacji bankowych i finansowych dotyczących ra-
chunków za pomocą serwisów telekomunikacyjnych i przez 
konsultantów, 41 nauczanie, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, seminariów, sympozjów, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, 42 projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie systemów kompu-
terowych, powielanie oprogramowania komputerowego, 
obsługa informatyczna baz danych dostępnych przez Inter-
net, tworzenie i utrzymywanie w Internecie informatycznych 
systemów marketingowych, społecznościowych, tworze-
nie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych 

przez Internet, obsługa informatyczna usług bankowych, 
finansowych i ubezpieczeniowych świadczonych drogą 
internetową.

(210) 491376 (220) 2018 10 08
(731) GRUSZKA OLAF G-INVEST, Chorzów
(540) DEMONIOS PIZZERIA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 43 restauracje oferujące dania na wynos, re-
stauracje samoobsługowe, serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, usługi cateringu zewnętrznego, 
kawiarnia.

(210) 491946 (220) 2018 10 23
(731) D - Mobility Worldwide a.s., Praga, CZ
(540) anytime

(531) 26.01.01, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia o wysokiej częstotliwości, urządze-
nia zdalnie sterowane, urządzenia do nagrywania dźwięku, 
nadajniki dźwięku, symulatory do sterowania lub kontro-
li środków transportu, interfejsy komputerowe, programy 
komputerowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, płyt-
ki z układami scalonymi, urządzenia do kontroli prędkości 
środków transportu, urządzenia nawigacyjne, urządzenia 
do pojazdów [komputery pokładowe], 35 przeprowadzanie 
analiz kosztów, audyt komercyjny, usługi agencji personal-
nych, prowadzenie zautomatyzowanych baz danych, prowa-
dzenie rejestrów, określanie opinii publicznej, prowadzanie 
badań rynkowych, dostarczanie informacji biznesowych, 
udzielanie informacji i porad handlowych konsumentom, 
badania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
badania koniunktury rynkowej, badania marketingowe, re-
krutacja pracowników, konsultacje w zakresie organizacji 
obiektów gospodarczych, konsultacje w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, 37 mycie środków transportu, ob-
sługa techniczna środków transportu, polerowanie środków 
transportu, usługi assistance w razie awarii lub uszkodzenia 
środków transportu, naprawy i obsługa techniczna samo-
chodów, 38 zapewnienie zdalnej komunikacji, zapewnianie 
dostępu do baz danych, przekazywanie informacji, przeka-
zywanie informacji i wyświetlanie przy pomocy komputera, 
przekazywanie plików cyfrowych, połączenia przy użyciu 
terminali komputerowych, telekomunikacyjne usługi traso-
wania i połączenia, usługi transmisji danych, 39 usługi rezer-
wacji środków transportu, usługi przekazywania informacji 
w zakresie transportu i przewozów, transport samochodo-
wy, wynajem samochodów i innych środków transportu, 
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usługi kierowców, usługi przewozowe, przechowywanie 
danych lub dokumentów w urządzeniach elektronicznych, 
42 analizy zestawów komputerowych, instalacja progra-
mów komputerowych, konsultacje w zakresie projektowania 
stron internetowych, konsultacje w dziedzinie technologii 
informatycznych, konsultacje w zakresie oprogramowania 
komputerowego, kontrole stanu technicznego samocho-
dów, aktualizacje programów komputerowych, monitoro-
wanie zestawów komputerowych ze zdalnym dostępem, 
dostarczanie oprogramowania komputerowego jako usługa, 
obsługa oprogramowania, określanie autentyczności dzieł 
sztuki, dostarczanie informacji w zakresie technologii kom-
puterowej i programowania za pośrednictwem stron inter-
netowych, wynajem oprogramowania komputerowego, 
lokalizacja komputerowych stron internetowych, rozmiesz-
czenie serwerów, projektowanie i tworzenie oprogramowa-
nia, projektowanie i obsługa techniczna stron internetowych 
dla osób trzecich, opracowywanie programów komputero-
wych, kopiowanie programów komputerowych, usługi zdal-
nego zapasowego kopiowania danych, usługi doradztwa 
w zakresie technologii informacyjnych, usługi konsultingowe 
w zakresie technologii telekomunikacyjnych.

(210) 491959 (220) 2018 10 24
(731) CATEROMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CATEROMARKET
(510), (511) 35 rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci 
komputerowej materiałów reklamowych o usługach cate-
ringu, rozpowszechnianie danych w zakresie działalności 
gospodarczej firm cateringowych i restauracji, prezento-
wanie w internecie usług cateringu w celu ich nabywania 
przez konsumentów, dostarczanie informacji konsumen-
tom na temat usług cateringowych, promocja sprzedaży 
usług cateringu, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych w zakresie usług cateringowych za pośrednictwem 
sieci komputerowej, pośrednictwo w zakresie nabywania 
usług cateringu, pośrednictwo w zakresie nabywania 
usług cateringu przez internet, reklama, reklama w Inter-
necie dla osób trzecich, badania rynku, 38 udostępnianie 
konsumentom internetowego forum dyskusyjnego na te-
mat jakości usług cateringowych, udostępnianie konsu-
mentom internetowego portalu, wortalu lub innego ser-
wisu internetowego do wymiany informacji o usługach 
cateringu, udostępnianie konsumentom portalu, wortalu 
lub innego serwisu internetowego do korzystania z usług 
cateringowych.

(210) 491989 (220) 2018 10 25
(731) P3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) HMF CHEMICAL ADVANCED MATERIALS

(531) 26.05.03, 27.05.01
(510), (511) 17 włókna (filament) z tworzyw sztucznych 
nie dla włókiennictwa.

(210) 491997 (220) 2018 10 25
 (310) EUTM017903636 (320) 2018 05 22 (330) EM
(731) DEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Karnieszewice

(540) dega PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI

(531) 20.05.16, 25.01.01, 26.04.04, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 29 galaretki rybne, gotowe dania składające się 
głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bu-
lionu (oden), kiełbaski rybne, kotlety rybne, posiłki chłodzone 
przygotowane z ryb, posiłki gotowane składające się głównie 
z ryb, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 
z owoców morza, żywność chłodzona składająca się głównie 
z ryb, pasty rybne i z owoców morza, gotowe posiłki składa-
jące się głównie z owoców morza, konserwy rybne, pulpety 
rybne, przystawki gotowe do spożycia, składające się przede 
wszystkim z owoców morza, przeciery rybne, produkty 
z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, paluszki rybne, 
opiekane kotleciki z pasty rybnej w kształcie rurek [chiku-
wa], ryby solone, ryby marynowane, pasty z ryb wędzonych, 
30 kanapki z filetem z ryby, gotowy lunch w pudełku składa-
jący się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, kanapki 
z rybą, ryba w cieście, wyroby piekarnicze z warzywami i ry-
bami, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 
z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw.

(210) 492008 (220) 2018 10 25
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) INOVOX EXPRESS - EXPRESS NA BÓL GARDŁA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji 
włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, per-
fumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, prepa-
raty do depilacji, środki toaletowe zawarte w tej klasie, olejki 
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, 
witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne dodatki 
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, prepa-
raty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty 
biobójcze do celów medycznych, preparaty biologiczne 
do celów medycznych, bakteriobójcze, szczepionki, surowi-
ce, produkty krwiopochodne, preparaty biotechnologiczne 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów medycz-
nych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, 
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sa-
nitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty 
weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, 
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zioła, napary lecznicze, terapeutyczne plastry, okłady, ko-
smetyki lecznicze, mianowicie szampony i mydła lecznicze 
oraz pasty do zębów do celów medycznych, 10 urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii, aparaty i instrumenty medycz-
ne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, 
odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, okłady 
do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(210) 492033 (220) 2018 10 25
(731) MACIBOREK DARIUSZ AGENCY, Zaborze
(540) LIFE

(531) 02.09.14, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania rynku, doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
usługi impresariów, uaktualnianie materiały reklamowe, 
prezentowanie produktów w mediach, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, 
organizacja pokazów mody, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
public relations, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, 
wynajmowanie nośników reklamowych, reklama korespon-
dencyjna, reklama prasowa, reklama telewizyjna, rekrutacja 
personelu, zarządzanie w zakresie udzielanie licencji na to-
wary i usługi, wynajem czasu reklamowego, 41 organizowa-
nie festiwali, usługi festiwali muzycznych, usługi związane 
z organizowaniem i obsługą dyskotek, edukacja, studia fil-
mowe, gry hazardowe, usługi związane z organizacją imprez 
karaoke, kasyna, kluby zdrowia, kultura fizyczna, nauczanie, 
nocne kluby, organizowanie i prowadzenie koncertów, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi-
zowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów 
w zakresie edukacji i rozrywki, organizowanie konkursów 
piękności, organizowanie loterii, organizowanie obozów 
sportowych, organizowanie przyjęć, organizowanie spekta-
kli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
organizowanie zawodów sportowych, producenckie usługi 
muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowe, produk-
cja programów radiowych i telewizyjnych, przedstawienia 
teatralne, publikowanie książek, radiowe programy rozryw-
kowe, rozrywka, organizowanie i obsługa widowisk, salony 
gier, studia nagrań, pisanie tekstów innych niż reklamowe, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, telewizyjne 
programy rozrywkowe, usługi dystrybucji biletów, usługi 
prezenterów muzyki, obozy wakacyjne, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów, organizacja wystaw.

(210) 492087 (220) 2018 10 26
(731) UNITED CHICKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września

(540) UNITED CHICKEN

(531) 01.01.01, 01.01.02, 26.04.01, 26.04.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 artykuły i wyroby spożywcze pochodzenia 
zwierzęcego, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
wędliny, konserwowane, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, sałatki warzywne, mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, 
jaja, sery, mleko, produkty i napoje mleczne, oleje i tłuszcze 
jadalne, masła, zupy, owoce morza i produkty z nich, wyroby 
na bazie ziemniaków, owocowe i ziemniaczane chipsy, pasz-
tety z wątróbki, wyroby gotowane i mrożone zawierające 
drób, zakąski mięsne, serowe, warzywne, owocowe, ziemnia-
czane, jajeczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, 
sago, kawa nienaturalna, czekolada, oraz napoje na ich bazie, 
mąka i produkty zbożowe, makaron, chleb, bułki, obwarzan-
ki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane, owsiane, zbożowe, 
wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, lody, miód, melasa, 
drożdże, sól, musztarda, ketchup, majonez, przyprawy, sosy 
do sałatek, paszteciki, mrożone kanapki zawierające drób, 
pizze, przekąski zbożowe, sezamowe, ryżowe, makaronowe, 
czekoladowe, z muesli, przekąski - słodycze, zwierające ziar-
na, orzechy, owoce, 35 usługi w zakresie administrowania: 
barami szybkiej obsługi, snack-barami, domami turystyczny-
mi, kafeteriami, kawiarniami, pubami, klubami, restauracjami, 
restauracjami samoobsługowymi, stołówkami, pensjona-
tami, agencjami zakwaterowań, agencjami muzycznymi, 
artystycznymi, usługi: doradztwa w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, badania w dziedzi-
nie działalności gospodarczej, reklamy, organizacja wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, reklama koresponden-
cyjna, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, 
zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, usługi 
prowadzenia punktów sprzedaży, sklepów, sieci sklepów, 
hurtowni, salonów, sprzedaży wysyłkowej, na stronach Web 
oraz poprzez ofertę bezpośrednią takich towarów jak: pro-
dukty i wyroby żywnościowe, w szczególności artykuły i wy-
roby spożywcze pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego, 
mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, kon-
serwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, sałatki 
warzywne, mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, sery, 
mleko, produkty i napoje mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
masła, zupy, owoce morza i produkty z nich, wyroby na bazie 
ziemniaków, owocowe i ziemniaczane chipsy, pasztety z wą-
tróbki, pasztety, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, 
sago, kawa nienaturalna, czekolada, oraz napoje na ich bazie, 
mąka i produkty zbożowe, makaron, chleb, bułki, obwarzan-
ki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane, owsiane, zbożowe, 
wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, lody, miód, melasa, 
drożdże, sól, musztarda, ketchup, majonez, przyprawy, sosy 
do sałatek, paszteciki, wyroby gotowane i mrożone zawiera-
jące drób, zakąski, kanapki, pizze, świeże: owoce i warzywa, 
produkty rolne, ogrodnicze, leśne, napoje bezalkoholowe, 
wody mineralne, gazowane i niegazowane, soki i napoje 
owocowe, warzywne, syropy i preparaty do produkcji na-
pojów, piwo, 43 usługi na rzecz osób trzecich: barów szyb-
kiej obsługi, snack-barów, domów turystycznych, kafeterii, 
kawiarni, pubów, klubów, restauracji, restauracji samoob-
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sługowych, stołówek, pensjonatów, agencji zakwaterowań, 
schronisk turystycznych, pól kempingowych, usługi caterin-
gu zewnętrznego.

(210) 492192 (220) 2018 10 30
(731) JUSZCZYK NATALIA, Biskupice
(540) MY DOGUE

(531) 03.01.08, 03.01.28, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, szampony dla zwierząt, 
szampony dla zwierząt domowych, produkty do pielęgnacji 
skóry zwierząt, szampony dla zwierząt [nielecznicze pre-
paraty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych 
[nielecznicze preparaty do pielęgnacji], środki do czysz-
czenia klatek dla zwierząt, 5 preparaty do mycia zwierząt, 
suplementy diety dla zwierząt domowych, 18 uprzęże dla 
zwierząt, okrycia dla zwierząt, ubranka dla zwierząt, obroże 
dla zwierząt, odzież dla zwierząt, smycze dla zwierząt, obro-
że dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt domowych, 
odzież dla zwierząt domowych, stroje dla zwierząt domo-
wych, przykrycia i okrycia dla zwierząt, okrycia dla kotów, 
parki (okrycia) dla psów, okrycia dla psów, 20 poduszki dla 
zwierząt domowych, posłania dla zwierząt, klatki dla zwie-
rząt, posłania dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt 
domowych, budki dla zwierząt domowych, stoły do pielę-
gnacji zwierząt domowych, przenośne posłania dla zwie-
rząt domowych, kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt 
domowych, klatki i skrzynki dla zwierząt domowych, domki 
do zabawy dla zwierząt domowych niemetalowe skrzynie 
do transportu zwierząt, opaski niemetalowe do identyfika-
cji zwierząt domowych, tabliczki identyfikacyjne z tworzyw 
sztucznych dla zwierząt, budy, kojce i legowiska dla zwie-
rząt domowych, koszyki dla psów, koszyki dla kotów, budy 
dla psów [psie budy], posłania dla psów, posłania dla kotów, 
35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów 
dla zwierząt domowych, usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży.

(210) 492214 (220) 2018 10 31
(731) GOJŻEWSKA ANNA THE WILLIAM WALLACE WHISKY 

BAR & BURGER, Słupsk
(540) THE WW WILLIAM WALLACE

(531) 05.01.20, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, drób, dziczyzna, mięso 
wędzone, mięso mielone, mięso świeże, mięso konserwo-
wane, mięso suszone, burgery mięsne, ekstrakty mięsne, 
hamburgery, 30 chleb, ciasto na wypieki, ciasto na wypieki, 
wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze w polewie 
cukrowej, solone wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, 
przekąski składające się głównie z chleba, przekąski na bazie 
zbóż, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierni-
czych, ciasto na wypieki, naleśniki, makarony, ryż, prepara-
ty zbożowe, potrawy na bazie mąki, kanapki, pizza, ciasto 
na pizzę, mąka na pizzę, sosy, marynaty, kawa, herbata, ka-
kao, 32 piwo, piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie 
piwa, piwo bezalkoholowe, piwa smakowe, piwo rzemieślni-
cze, wody, aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, 
napoje energetyzujące, koktajle bezalkoholowe, preparaty 
do produkcji napojów, syropy do napojów, soki, 33 alkohole 
wysokoprocentowe, wina, napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), wódka, rum, 43 tymczasowe zakwaterowanie, hote-
le, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje: usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi ba-
rowe, kafeterie [bufety], usługi restauracyjne, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
winiarnie, bary szybkiej obsługi [snack-bary], restauracje ofe-
rujące dania na wynos, pizzerie, puby, usługi restauracyjne, 
punkty gastronomiczne specjalizujące się w hamburgerach, 
bistro z hamburgerami, dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, objazdowe punkty gastrono-
miczne, usługi doradcze dotyczące żywności.

(210) 492257 (220) 2018 10 31
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ 

BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ 
BIO-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów

(540) Grammini-LIMIT
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty farma-
ceutyczne i weterynaryjne, higieniczne, środki odkażające, 
dietetyczne środki użytku medycznego, suplementy diety 
dla zwierząt, preparaty do zwalczania szkodników, pestycy-
dy i środki agrochemiczne, biopreparaty do utylizacji odpa-
dów płynnych i stałych, do ochrony jezior, stawów i zbiorni-
ków wody pitnej.

(210) 492266 (220) 2018 11 02
(731) GDAŃSK TRANSPORT COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, 

Sopot
(540) AmberGO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: geodezyjne, fotogra-
ficzne, optyczne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub 
reprodukcji dźwięku lub obrazu, cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, sprzęt do przetwarzania danych, oprogra-
mowanie komputerowe, elektroniczne systemy pobierania 
opłat za przejazdy [ETC], terminale elektroniczne do po-
boru opłat na autostradzie, terminale do elektronicznego 
przetwarzania płatności kartami kredytowymi, urządzenia 
do przetwarzania płatności elektronicznych, oprogramowa-
nie do wykonywania płatności, oprogramowanie do płatno-
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ści elektronicznych, 16 druki, artykuły piśmiennicze, artykuły 
biurowe, gadżety reklamowe z papieru lub kartonu, 28 gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, maskotki, gry planszowe, gadżety reklamowe 
z tworzyw, drewna i materiałów tekstylnych, do zabawy  
i/lub na imprezy, 35 reklama, zarządzanie i doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, administrowanie i za-
rządzanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, sprze-
daż detaliczna i hurtowa w zakresie towarów: maskotki, gry 
planszowe, gadżety reklamowe, 36 usługi związane z ma-
jątkiem nieruchomym, pobieranie płatności, przetwarzanie 
płatności, obsługa płatności, elektroniczne przetwarzanie 
płatności, usługi w zakresie elektronicznych płatności, usłu-
gi w zakresie płatności zdalnych, usługi płatności w handlu 
elektronicznym, pobieranie płatności za towary i usługi, 
przetwarzanie płatności za pomocą kart kredytowych, usłu-
gi w zakresie płatności za pomocą kart kredytowych lub de-
betowych, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie nierucho-
mościami, zarządzanie autostradami, 38 telekomunikacja, 
poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, 39 transport, 
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podró-
ży, wynajmowanie miejsc parkingowych, obsługa w zakre-
sie pobierania opłat za przejazd drogami i autostradami, 
42 usługi naukowe i badania oraz projektowanie w tym za-
kresie, usługi techniczne i badania oraz projektowanie w tym 
zakresie, usługi w zakresie badań technicznych, usługi pro-
jektowania technicznego, usługi w zakresie pomiarów i te-
stów technicznych, przemysłowe analizy i usługi badawcze, 
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogra-
mowania, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
nia on-line nie do pobrania, służącego do realizacji płatności 
elektronicznych.

(210) 492430 (220) 2016 07 22
(731) E. & J. Gallo Winery, Modesto, US
(540) ABSTRACT
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 492462 (220) 2018 11 07
(731) Berger Paints India Limited, Kalkuta, IN
(540) BJN
(510), (511) 2 farby zewnętrzne, farby do wnętrz, środki zle-
piające do farb i kitów, zagęszczacze do farb, farby proszkowe, 
farby w sprayu, preparaty do malowania, farby gruntujące, 
rozcieńczalniki do farb, lakiery malarskie, farby dla artystów, 
farby samochodowe, farby do dekorowania, ozdobne farby, 
malatura, farby emaliowe, farby świecące, farby podłogo-
we, farby antykorozyjne, farby ceramiczne, szczeliwa [farby], 
farby przewodzące, farby chemoodporne, farby architekto-
niczne, farby akwarelowe, farby akrylowe, farby dyspersyjne, 
farby gumowe, powłoki [farby], wodoodporne farby, farby 
odblaskowe, lakiery [farby], farby ognioodporne, farby olejne, 
teksturowane farby, farby mieszane, farby tempera, związki 
hydroizolacyjne [farby], kompozycje do suszenia farb, farby 
odporne na korozję, środki do suszenia farb, zdejmowalne 
łaty do malowania, farby bez rozpuszczalnika, barwniki jako 
farby, powłoki ścienne [farby], preparaty do suszenia farb, 
powłoki poliuretanowe [farby], farby z żywicy syntetycznej, 
farby przeciwporostowe, farby do maszyn, farby antysta-
tyczne, pigmenty do farb, farby odporne na wysoką tempe-
raturę, farby spieralne, powłoki organiczne [farby], ochronne 
powłoki powierzchniowe [farby], wybielacze [barwniki lub 
farby], konwersyjne kompozycje powłokowe [farby], środki 
do powierzchni metalowych [farby], kompozycje do konser-

wacji betonu [farby], preparaty wykończeniowe do obróbki 
drewna, konserwujące oleje do drewna, oleje drzewne, la-
kiery do drewna, barwniki do drewna, środki do konserwacji 
drewna, powłoki do drewna [farby], preparaty do barwienia 
[kolorowania] drewna, podkłady [farby] do użytku na drew-
nie, hydroizolujące kompozycje w postaci farby, wykończenia 
poliuretanowe [farby], przezroczyste wykończenia do drew-
na, farby metaliczne, konserwanty metalowe [farby], podkła-
dy [farby] do użytku na metalu, metal w postaci folii i proszku 
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 
podłoże do malowanych powierzchni, farby przemysłowe 
do użytku na powierzchniach betonowych, materiały do ob-
róbki powierzchni w postaci farb, powłoki powierzchniowe 
w postaci farby, konserwanty cementowe [oleje], konserwan-
ty do cementu [farby], środki do konserwacji betonu [farby], 
farby do podłóg betonowych, inhibitory korozji, preparaty 
hamujące korozję, materiały hamujące korozję, środki kon-
serwujące przeciwko rdzy i przeciwko niszczeniu drewna, 
mordanty, surowe żywice naturalne, lakiery i glazury, farby 
i grunty podkładowe, glejta ołowiana, farby bakteriobójcze, 
barwniki do tekstyliów, brązujące lakiery i złocenia, preparaty 
ochronne do metali, preparaty zabezpieczające przed rdzą, 
preparaty do zapobiegania tworzeniu się rdzy, szkliwa, środki 
wiążące do barwników, 35 usługi sprzedaży hurtowej i deta-
licznej dotyczące farb, usługi sklepów on-line oraz sprzedaży 
wysyłkowej i katalogowej dotyczące farb, usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w związku z pokryciami naścienny-
mi i podłogowymi, usługi sklepów detalicznych on-line 
w związku z pokryciami naściennymi i podłogowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące barwników, farb 
chemicznych i lakierów oraz powłok i pokryć chemicznych, 
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące prepara-
tów antykorozyjnych, zabezpieczających przed psuciem się 
drewna, żywic zapobiegającym rdzewieniu oraz żywic natu-
ralnych w stanie surowym, usługi sprzedaży hurtowej i deta-
licznej dotyczące bejc, barwników, detergentów do glazury 
i szkliwa, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące 
folii metalowych do użytku przez malarzy, dekoratorów, 
drukarzy i artystów, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z drukami oraz sprzętem malarskim.

(210) 492463 (220) 2018 11 07
(731) Berger Paints India Limited, Kalkuta, IN
(540) BJN

(531) 20.01.09, 26.13.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 2 farby zewnętrzne, farby do wnętrz, środki zle-
piające do farb i kitów, zagęszczacze do farb, farby proszkowe, 
farby w sprayu, preparaty do malowania, farby gruntujące, 
rozcieńczalniki do farb, lakiery malarskie, farby dla artystów, 
farby samochodowe, farby do dekorowania, ozdobne farby, 
malatura, farby emaliowe, farby świecące, farby podłogo-
we, farby antykorozyjne, farby ceramiczne, szczeliwa [farby], 
farby przewodzące, farby chemoodporne, farby architekto-
niczne, farby akwarelowe, farby akrylowe, farby dyspersyjne, 
farby gumowe, powłoki [farby], wodoodporne farby, farby 
odblaskowe, lakiery [farby], farby ognioodporne, farby olejne, 
teksturowane farby, farby mieszane, farby tempera, związki 
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hydroizolacyjne [farby], kompozycje do suszenia farb, farby 
odporne na korozję, środki do suszenia farb, zdejmowalne 
łaty do malowania, farby bez rozpuszczalnika, barwniki jako 
farby, powłoki ścienne [farby], preparaty do suszenia farb, 
powłoki poliuretanowe [farby], farby z żywicy syntetycznej, 
farby przeciwporostowe, farby do maszyn, farby antysta-
tyczne, pigmenty do farb, farby odporne na wysoką tempe-
raturę, farby spieralne, powłoki organiczne [farby], ochronne 
powłoki powierzchniowe [farby], wybielacze [barwniki lub 
farby], konwersyjne kompozycje powłokowe [farby], środki 
do powierzchni metalowych [farby], kompozycje do konser-
wacji betonu [farby], preparaty wykończeniowe do obróbki 
drewna, konserwujące oleje do drewna, oleje drzewne, la-
kiery do drewna, barwniki do drewna, środki do konserwacji 
drewna, powłoki do drewna [farby], preparaty do barwienia 
[kolorowania] drewna, podkłady [farby] do użytku na drew-
nie, hydroizolujące kompozycje w postaci farby, wykończenia 
poliuretanowe [farby], przezroczyste wykończenia do drew-
na, farby metaliczne, konserwanty metalowe [farby], podkła-
dy [farby] do użytku na metalu, metal w postaci folii i proszku 
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 
podłoże do malowanych powierzchni, farby przemysłowe 
do użytku na powierzchniach betonowych, materiały do ob-
róbki powierzchni w postaci farb, powłoki powierzchniowe 
w postaci farby, konserwanty cementowe [oleje], konserwan-
ty do cementu [farby], środki do konserwacji betonu [farby], 
farby do podłóg betonowych, inhibitory korozji, preparaty 
hamujące korozję, materiały hamujące korozję, środki kon-
serwujące przeciwko rdzy i przeciwko niszczeniu drewna, 
mordanty, surowe żywice naturalne, lakiery i glazury, farby 
i grunty podkładowe, glejta ołowiana, farby bakteriobójcze, 
barwniki do tekstyliów, brązujące lakiery i złocenia, preparaty 
ochronne do metali, preparaty zabezpieczające przed rdzą, 
preparaty do zapobiegania tworzeniu się rdzy, szkliwa, środki 
wiążące do barwników, 35 usługi sprzedaży hurtowej i deta-
licznej dotyczące farb, usługi sklepów on-line oraz sprzedaży 
wysyłkowej i katalogowej dotyczące farb, usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w związku z pokryciami naścienny-
mi i podłogowymi, usługi sklepów detalicznych on-line 
w związku z pokryciami naściennymi i podłogowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące barwników, farb 
chemicznych i lakierów oraz powłok i pokryć chemicznych, 
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące prepara-
tów antykorozyjnych, zabezpieczających przed psuciem się 
drewna, żywic zapobiegających rdzewieniu oraz żywic natu-
ralnych w stanie surowym, usługi sprzedaży hurtowej i deta-
licznej dotyczące bejc, barwników, detergentów do glazury 
i szkliwa, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące 
folii metalowych do użytku przez malarzy, dekoratorów, 
drukarzy i artystów, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z drukami oraz sprzętem malarskim.

(210) 492645 (220) 2018 11 14
(731) SKELE BIAŁASIEWICZ PARUZEL SPÓŁKA JAWNA, 

Chorzów
(540) SKELE

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.14, 29.01.13
(510), (511) 37 montaż i wynajem rusztowań.

(210) 492646 (220) 2018 11 14
(731) DRIVEBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) drivebox

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia nawigacyjne GPS, urządzenia sys-
temu GPS, oprogramowanie komputerowe do globalnych 
systemów pozycyjnych [GPS], mobilne aplikacje, aplikacje 
komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, po-
bieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania da-
nymi, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji 
i baz danych, oprogramowanie komputerowe do mobilnych 
aplikacji umożliwiające interakcje i łączenie pomiędzy po-
jazdami i urządzeniami mobilnymi, aplikacje komputerowe 
do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, 
urządzenia do śledzenia pojazdów, systemy do śledzenia 
pojazdów, 35 usługi przetwarzania danych on-line, 37 udzie-
lanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycz-
nych, instalacja urządzeń elektrycznych, usługi informacyjne 
i doradcze związane z naprawą pojazdów, usługi doradcze 
w zakresie naprawy pojazdów silnikowych, 39 usługi lokali-
zacji pojazdów, usługi doradztwa związane ze śledzeniem 
towarów podczas transportu [informacje dotyczące trans-
portu], śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub 
ładunku przy użyciu komputera lub systemów globalnego 
pozycjonowania [informacja o transporcie], usługi w zakresie 
nawigacji GPS, 42 instalacja i dostosowanie na zamówienie 
aplikacji oprogramowania komputerowego, umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania kompute-
rowego on-line, nie do pobrania, do użytku w aplikacjach 
do monitorowania nadawania, 45 usługi lokalizowania skra-
dzionych pojazdów, śledzenie skradzionych przedmiotów.

(210) 492653 (220) 2018 11 14
(731) FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom
(540) GTP e
(510), (511) 7 taśmy przenośnikowe, taśmy przenośnikowe 
tkaninowo-gumowe, taśmy przenośnikowe gumowe z lin-
kami stalowymi, taśmy przenośnikowe trudnopalne, taśmy 
przenośnikowe energooszczędne, taśmy przenośnikowe bez 
breakera, taśmy przenośnikowe z breakerem tkaninowym, 
taśmy przenośnikowe z breakerem metalowym, taśmy prze-
nośnikowe dla kopalin palnych i niepalnych.

(210) 492654 (220) 2018 11 14
(731) FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom
(540) GTP FLEX
(510), (511) 7 taśmy przenośnikowe, taśmy przenośnikowe 
gumowe, taśmy przenośnikowe trudnopalne, taśmy przeno-
śnikowe gumowe z siatką metalową jako rdzeniem przeno-
szącym wytrzymałość taśmy, taśmy przenośnikowe z siatką 
metalową przeznaczone do transportu materiałów sypkich 
o szerokiej granulacji, taśmy przenośnikowe do transportu 
kopalin palnych i niepalnych.
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(210) 492655 (220) 2018 11 14
(731) FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom
(540) GTP PVC
(510), (511) 7 taśmy przenośnikowe, taśmy przenośnikowe 
tkaninowe, taśmy przenośnikowe trudnopalne, taśmy prze-
nośnikowe przeznaczone do transportu materiałów sypkich 
o szerokiej granulacji, taśmy przenośnikowe do transportu 
kopalin palnych i niepalnych, taśmy przenośnikowe jedno-
przekładkowe, taśmy przenośnikowe zbudowane z pojedyn-
czej przekładki tkaninowej jednolicie tkanej i okładek z two-
rzywa PVC, taśmy przenośnikowe tkaninowe trudnopalne 
jednoprzekładkowe z rdzeniem jednolicie tkanym typu mo-
noply uniepalnionym plastizolem na bazie PVC i okładek 
z tworzywa PVC.

(210) 492657 (220) 2018 11 14
(731) FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom
(540) GTP PWG
(510), (511) 7 taśmy przenośnikowe, taśmy przenośnikowe 
tkaninowo-gumowe, taśmy przenośnikowe trudnopalne, 
taśmy przenośnikowe przeznaczone do transportu mate-
riałów sypkich o szerokiej granulacji, taśmy przenośnikowe 
do transportu kopalin palnych i niepalnych, taśmy przeno-
śnikowe jednoprzekładkowe, taśmy przenośnikowe zbudo-
wane z pojedynczej przekładki tkaninowej, jednolicie tkanej 
i okładek gumowych, taśmy przenośnikowe tkaninowo-gu-
mowe trudnopalne jednoprzekładkowe z rdzeniem jednoli-
cie tkanym typu monoply uniepalnionym plastizolem na ba-
zie PVC i okładek gumowych.

(210) 492658 (220) 2018 11 14
(731) FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom
(540) GTP ST
(510), (511) 7 taśmy przenośnikowe, taśmy przenośnikowe 
trudnopalne, taśmy przenośnikowe gumowe z linkami sta-
lowymi, taśmy przenośnikowe przeznaczone do transportu 
materiałów sypkich o szerokiej granulacji, taśmy przenośni-
kowe gumowe z linkami trudno palnymi dla kopalin palnych 
i niepalnych, taśmy przenośnikowe gumowe z linkami trud-
nopalnymi dla kopalin palnych i niepalnych bez breakera, 
taśmy przenośnikowe gumowe z linkami trudnopalnymi 
dla kopalin palnych i niepalnych z breakerem tkaninowym 
w okładce nośnej lub bieżnej lub tylko bieżnej, taśmy prze-
nośnikowe gumowe z linkami trudnopalnymi dla kopalin 
palnych i niepalnych z breakerem metalowym w okładce 
nośnej lub bieżnej lub tylko nośnej.

(210) 492661 (220) 2018 11 14
(731) FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom
(540) GTP PP
(510), (511) 7 taśmy przenośnikowe, taśmy przenośnikowe 
tkaninowo-gumowe, taśmy przenośnikowe trudnopalne, 
taśmy przenośnikowe do transportu kopalin palnych i nie-
palnych, taśmy przenośnikowe wieloprzekładkowe, taśmy 
zbudowane z przekładek tkaninowych poliamidowo-polia-
midowych (PP).

(210) 492662 (220) 2018 11 14
(731) CZAPNIK SŁAWOMIR PRETTY HANDS, Gruszewnia
(540) Pretty Hands Sławomir Czapnik

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, patyczki 
z waty do celów kosmetycznych, wata do celów kosme-
tycznych, ołówki jako kredki kosmetyczne, kremy wybie-
lające do skóry, waciki jako przybory toaletowe, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, barwniki do celów ko-
smetycznych, produkty toaletowe, preparaty do pielęgna-
cji paznokci, emulsje do wzmacniania paznokci, preparaty 
do wzmacniania paznokci, kremy do paznokci, krem do skó-
rek wokół paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, 
olejek do skórek wokół paznokci, środki do usuwania skórek 
wokół paznokci, papier ścierny szmerglowy do paznokci, 
preparaty do polerowania paznokci, proszek do polerowania 
paznokci, materiały na powłoki do paznokci u rąk, powłoki 
do nadawania kształtu paznokciom u rąk, podkłady do pa-
znokci jako kosmetyki, baza podkładowa do paznokci jako 
kosmetyki, podkłady do lakierów do paznokci, emalia do pa-
znokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery do pa-
znokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery 
do paznokci w pisaku, preparaty kosmetyczne do przyspie-
szania schnięcia lakieru na paznokciach, żel do paznokci, 
zmywacze do paznokci, zmywacze lakieru do paznokci 
jako kosmetyki, zmywacze do paznokci w sztyfcie, odżyw-
ki utwardzające do paznokci jako kosmetyki, utwardzacze 
do paznokci, klej do utwardzania paznokci, sztuczne paznok-
cie, sztuczne paznokcie do stóp, sztuczne paznokcie do ce-
lów kosmetycznych, sztuczne paznokcie wykonane z metali 
szlachetnych, proszki do nadawania kształtu sztucznym pa-
znokciom, kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, 
kleje do mocowania sztucznych paznokci, ozdobne kalko-
manie do celów kosmetycznych, kalkomanie do ozdabiania 
paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, materiały przylep-
ne do celów kosmetycznych, brokat do paznokci, 11 wen-
tylatory wyciągowe, wentylatory ssące, przenośne wyciągi 
pyłu dla stylisty paznokci, lampy kwarcowe, przenośne lam-
py oświetleniowe, lampy kwarcowe ultrafioletowe do celów 
kosmetycznych, lampy ultrafioletowe nie do celów medycz-
nych, lampy kwarcowe ultrafioletowe inne niż do celów 
medycznych, ręczne lampy elektryczne inne niż do użytku 
fotograficznego, suszarki łazienkowe do rąk montowane 
przy umywalkach, urządzenia do suszenia rąk przy umywal-
kach, urządzenia do kąpieli w gorącym powietrzu, aparatu-
ra do kąpieli w gorącym powietrzu, urządzenia do kąpieli, 
aparatura do dezynfekcji, aparatura do suszenia, 35 promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie w mediach 
produktów dla celów sprzedaży, dystrybucja materiałów 
reklamowych w postaci próbek lub druków, reklama, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary w sklepie lub hurtowni oraz na stronie 
internetowej dotyczącej sprzedaży: kosmetyków, zestawów 
kosmetyków, patyczków z waty do celów kosmetycznych, 
waty do celów kosmetycznych, ołówków jako kredek ko-
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smetycznych, kremów wybielających do skóry, wacików jako 
przyborów toaletowych, chusteczek nasączanych płynami 
kosmetycznymi, barwników do celów kosmetycznych, pro-
duktów toaletowych, preparatów do pielęgnacji paznokci, 
emulsji do wzmacniania paznokci, preparatów do wzmac-
niania paznokci, kremów do paznokci, kremów do skórek 
wokół paznokci, odżywek do skórek wokół paznokci, olejków 
do skórek wokół paznokci, środków do usuwania skórek wo-
kół paznokci, papieru ściernego szmerglowego do paznokci, 
preparatów do polerowania paznokci, proszku do polerowa-
nia paznokci, materiałów na powłoki do paznokci u rąk, po-
włok do nadawania kształtu paznokciom u rąk. podkładów 
do paznokci jako kosmetyków, bazy podkładowej do pa-
znokci jako kosmetyków, podkładów do lakierów do paznok-
ci, emalii do paznokci, lakierów nawierzchniowych do pa-
znokci, lakierów do paznokci, lakierów do paznokci do celów 
kosmetycznych, lakierów do paznokci w pisaku, preparatów 
kosmetycznych do przyspieszania schnięcia lakieru na pa-
znokciach, żelu do paznokci, zmywaczy do paznokci, zmywa-
czy lakieru do paznokci jako kosmetyków, zmywaczy do pa-
znokci w sztyfcie, odżywek utwardzających do paznokci 
jako kosmetyków, utwardzaczy do paznokci, kleju do utwar-
dzania paznokci, sztucznych paznokci, sztucznych paznok-
ci do stóp, sztucznych paznokci do celów kosmetycznych, 
sztucznych paznokci wykonanych z metali szlachetnych, 
proszków do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, 
klejów do przymocowywania sztucznych paznokci, klejów 
do mocowania sztucznych paznokci, ozdobnych kalkomanii 
do celów kosmetycznych, kalkomanii do ozdabiania paznok-
ci, naklejanych ozdób do paznokci, materiałów przylepnych 
do celów kosmetycznych, brokatu do paznokci.

(210) 492664 (220) 2018 11 14
(731) FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom
(540) GTP EP
(510), (511) 7 taśmy przenośnikowe, taśmy przenośnikowe 
tkaninowo-gumowe, taśmy przenośnikowe trudnopalne, 
taśmy przenośnikowe do transportu kopalin palnych i nie-
palnych, taśmy przenośnikowe wieloprzekładkowe, taśmy 
zbudowane z przekładek tkaninowych poliestrowo-poliami-
dowych (EP).

(210) 492665 (220) 2018 11 14
(731) FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom
(540) GTP
(510), (511) 7 taśmy przenośnikowe, taśmy przenośniko-
we trudnopalne, taśmy przenośnikowe dla kopalin palnych 
i niepalnych, taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe, 
taśmy przenośnikowe wieloprzekładkowe, taśmy zbudowa-
ne z przekładek tkaninowych poliestrowo-poliamidowych 
(EP), taśmy zbudowane przekładek tkaninowych poliami-
dowo-poliamidowych (PP), taśmy gumowe przenośnikowe 
z linkami stalowymi, taśmy przenośnikowe przeznaczone 
do transportu materiałów sypkich o szerokiej granulacji, ta-
śmy przenośnikowe gumowe z linkami trudno palnymi dla 
kopalin palnych i niepalnych, taśmy przenośnikowe gumo-
we z linkami trudno palnymi dla kopalin palnych i niepal-
nych bez breakera, taśmy przenośnikowe gumowe z linkami 
trudno palnymi dla kopalin palnych i niepalnych z breake-
rem tkaninowym w okładce nośnej lub bieżnej, taśmy prze-
nośnikowe gumowe z linkami trudno palnymi dla kopalin 
palnych i niepalnych z breakerem metalowym w okładce 
nośnej lub bieżnej lub tylko nośnej, taśmy przenośniko-

we tkaninowo-gumowe trudnopalne jednoprzekładkowe 
z rdzeniem jednolicie tkanym typu monoply uniepalnionym 
plastizolem na bazie PCW, taśmy przenośnikowe z siatką 
metalową przeznaczone do transportu materiałów sypkich 
o szerokiej granulacji ziaren, taśmy przenośnikowe gumowe 
energooszczędne.

(210) 492673 (220) 2018 11 14
(731) JANKIEWICZ MARCIN JAN, Wrocław
(540) Tarmac Masters
(510), (511) 41 organizowanie rajdów samochodowych, 
konkursów motoryzacyjnych, wyścigów samochodowych 
po trasach na drogach publicznych, prywatnych, torach.

(210) 492706 (220) 2018 11 15
(731) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ 

MINISTRA ŚRODOWISKA, Warszawa
(540) eco

(531) 29.01.03, 05.03.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, 41 usługi edukacyjne, organizowanie konfe-
rencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne i instruktażów.

(210) 492707 (220) 2018 11 15
(731) DOPADKO TOMASZ EXPERO, Laski
(540) OMEGA CAR SECURITY SYSTEMS

(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 pokładowe systemy elektroniczne do wspo-
magania parkowania, urządzenia kontrolujące do automa-
tycznego parkowania samochodów, aplikacje komputerowe 
do automatycznej kontroli parkowania samochodów, apli-
kacje komputerowe do sterowania automatycznym parko-
waniem pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w po-
jazdach lądowych do wspomagania parkowania, czujniki 
parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów ko-
mórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów komór-
kowych, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 12 urządzenia 
do zabezpieczenia antykradzieżowego pojazdów, części sa-
mochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria moto-
ryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy do pojazdów, 
alarmy antywłamaniowe do pojazdów, alarmy bezpieczeń-
stwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania] do po-
jazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 35 usługi 
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: pokładowe systemy 
elektroniczne do wspomagania parkowania, urządzenia 
kontrolujące do automatycznego parkowania samochodów, 
aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parko-
wania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania 
automatycznym parkowaniem pojazdów, pokładowe syste-
my elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania 
parkowania, czujniki parkowania, urządzenia głośnomówią-
ce do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące 
do telefonów komórkowych, alarmy i urządzenia ostrze-
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gawcze, urządzenia do zabezpieczenia antykradzieżowego 
pojazdów, części samochodowe, części do nadwozia pojaz-
dów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, 
alarmy do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, 
alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze 
[cofania] do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojaz-
dów, 37 montaż i naprawa instalacji alarmowych, naprawa 
powypadkowa pojazdów, naprawa, konserwacja pojazdów, 
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części 
oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich.

(210) 492708 (220) 2018 11 15
(731) DOPADKO TOMASZ EXPERO, Laski
(540) OMEGA PARKING SYSTEM

(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 pokładowe systemy elektroniczne do wspo-
magania parkowania, urządzenia kontrolujące do automa-
tycznego parkowania samochodów, aplikacje komputero-
we do automatycznej kontroli parkowania samochodów, 
aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym 
parkowaniem pojazdów, pokładowe systemy elektronicz-
ne w pojazdach lądowych do wspomagania parkowania, 
czujniki parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefo-
nów komórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów 
komórkowych, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 12 urzą-
dzenia do zabezpieczenia antykradzieżowego pojazdów, 
części samochodowe, części do nadwozia pojazdów, akce-
soria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy 
do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, alarmy 
bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofa-
nia] do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 
35 pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania 
parkowania, urządzenia kontrolujące do automatycznego 
parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do au-
tomatycznej kontroli parkowania samochodów, aplikacje 
komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem 
pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach 
lądowych do wspomagania parkowania, czujniki parkowa-
nia, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórko-
wych, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, 
alarmy i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia do zabezpie-
czenia antykradzieżowego pojazdów, części samochodowe, 
części do nadwozia pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, 
opony, opony do pojazdów, alarmy do pojazdów, alarmy an-
tywłamaniowe do pojazdów, alarmy bezpieczeństwa do po-
jazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania] do pojazdów, dźwię-
kowe alarmy cofania do pojazdów, 37 montaż i naprawa 
instalacji alarmowych, naprawa powypadkowa pojazdów, 
naprawa, konserwacja pojazdów, naprawa i konserwacja 
pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów 
mechanicznych i części do nich.

(210) 492709 (220) 2018 11 15
(731) DOPADKO TOMASZ EXPERO, Laski
(540) OMEGA PRO-OES

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 pokładowe systemy elektroniczne do wspo-
magania parkowania, urządzenia kontrolujące do automa-
tycznego parkowania samochodów, aplikacje komputerowe 
do automatycznej kontroli parkowania samochodów, apli-
kacje komputerowe do sterowania automatycznym parko-
waniem pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w po-
jazdach lądowych do wspomagania parkowania, czujniki 
parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów ko-
mórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów komór-
kowych, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 12 urządzenia 
do zabezpieczenia anty kradzieżowego pojazdów, części sa-
mochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria moto-
ryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy do pojazdów, 
alarmy antywłamaniowe do pojazdów, alarmy bezpieczeń-
stwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania] do po-
jazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 35 usługi 
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: pokładowe systemy 
elektroniczne do wspomagania parkowania, urządzenia 
kontrolujące do automatycznego parkowania samochodów, 
aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parko-
wania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania 
automatycznym parkowaniem pojazdów, pokładowe syste-
my elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania 
parkowania, czujniki parkowania, urządzenia głośnomówią-
ce do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące 
do telefonów komórkowych, alarmy i urządzenia ostrze-
gawcze, urządzenia do zabezpieczenia antykradzieżowego 
pojazdów, części samochodowe, części do nadwozia pojaz-
dów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, 
alarmy do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, 
alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze 
[cofania] do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojaz-
dów, 37 montaż i naprawa instalacji alarmowych, naprawa 
powypadkowa pojazdów, naprawa, konserwacja pojazdów, 
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części 
oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich.

(210) 492711 (220) 2018 11 15
(731) DOPADKO TOMASZ EXPERO, Laski
(540) OMEGA SAT

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 pokładowe systemy elektroniczne do wspo-
magania parkowania: urządzenia kontrolujące do automa-
tycznego parkowania samochodów, aplikacje komputerowe 
do automatycznej kontroli parkowania samochodów, apli-
kacje komputerowe do sterowania automatycznym parko-
waniem pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w po-
jazdach lądowych do wspomagania parkowania, czujniki 
parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów ko-
mórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów komór-
kowych, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 12 urządzenia 
do zabezpieczenia antykradzieżowego pojazdów, części sa-
mochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria moto-
ryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy do pojazdów, 
alarmy antywłamaniowe do pojazdów, alarmy bezpieczeń-
stwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania] do po-
jazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 35 usługi 
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: pokładowe systemy 
elektroniczne do wspomagania parkowania, urządzenia 
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kontrolujące do automatycznego parkowania samochodów, 
aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parko-
wania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania 
automatycznym parkowaniem pojazdów, pokładowe syste-
my elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania 
parkowania, czujniki parkowania, urządzenia głośnomówią-
ce do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące 
do telefonów komórkowych, alarmy i urządzenia ostrze-
gawcze, urządzenia do zabezpieczenia antykradzieżowego 
pojazdów, części samochodowe, części do nadwozia pojaz-
dów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, 
alarmy do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, 
alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze 
[cofania] do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojaz-
dów, 37 montaż i naprawa instalacji alarmowych, naprawa 
powypadkowa pojazdów, naprawa, konserwacja pojazdów, 
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części 
oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich.

(210) 492713 (220) 2018 11 15
(731) DOPADKO TOMASZ EXPERO, Laski
(540) EXPERO

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 pokładowe systemy elektroniczne do wspo-
magania parkowania, urządzenia kontrolujące do automa-
tycznego parkowania samochodów, aplikacje komputerowe 
do automatycznej kontroli parkowania samochodów, apli-
kacje komputerowe do sterowania automatycznym parko-
waniem pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w po-
jazdach lądowych do wspomagania parkowania, czujniki 
parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów ko-
mórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów komór-
kowych, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 12 urządzenia 
do zabezpieczenia anty kradzieżowego pojazdów, części sa-
mochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria moto-
ryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy do pojazdów, 
alarmy antywłamaniowe do pojazdów, alarmy bezpieczeń-
stwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania] do po-
jazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 35 usługi 
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: pokładowe systemy 
elektroniczne do wspomagania parkowania, urządzenia 
kontrolujące do automatycznego parkowania samochodów, 
aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parko-
wania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania 
automatycznym parkowaniem pojazdów, pokładowe syste-
my elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania 
parkowania, czujniki parkowania, urządzenia głośnomówią-
ce do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące 
do telefonów komórkowych, alarmy i urządzenia ostrze-
gawcze, urządzenia do zabezpieczenia antykradzieżowego 
pojazdów, części samochodowe, części do nadwozia pojaz-
dów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, 
alarmy do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, 
alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze 
[cofania] do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojaz-
dów, 37 montaż i naprawa instalacji alarmowych, naprawa 
powypadkowa pojazdów, naprawa, konserwacja pojazdów, 
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części 
oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich.

(210) 492714 (220) 2018 11 15
(731) ELBISCO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FOOD S.A., 

Pikermi Attica, GR
(540) apla

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.07, 26.04.15, 26.04.18, 
05.03.11, 05.03.13

(510), (511) 30 chleb, kukurydziane smażone bułeczki [pie-
czywo], przaśny chleb, przaśny chleb w postaci cienkich pła-
tów, chleb z przyprawami, chleb ze słodką czerwoną fasolą, 
niesfermentowany chleb, maca, chleb pita, osłonki chlebo-
we nadziewane owocami, cienkie kawałki ciasta do przyrzą-
dzania tortilli, mieszanki na chleb słodowy, duński chleb, 
duńskie bułki, empanada (nadziewany pieróg), spożywcze 
ciastka owsiane, ciastka herbaciane, ciastka na bazie drożdży 
piwnych, bajgle, cienkie paluszki chlebowe, miękkie bułeczki 
[pieczywo], angielskie muffiny, przekąski z pieczywa chrup-
kiego, chleb na wpół upieczony, bagietki, herbatniki owsiane 
spożywcze, chrupiące pieczywo, herbatniki [słodkie lub sło-
ne], herbatniki do aperitifu, herbatniki z cebulą lub serem, 
bułki maślane [brioszki] z dżemem, chleb naan (chleb indyj-
ski), muszle taco, chleb wielozbożowy, chleb wstępnie upie-
czony, chleb czosnkowy, babeczki, chleb z rodzynkami, małe 
grube naleśniki (pikelet), drożdżowe bułeczki, grzanki, tortil-
le, tosty z chleba, bułka tarta, pieczywa chrupkie, zawijane 
kanapki typu wrap [pieczywo], świeży chleb, chleb słodowy 
z owocami, suchary, suchary holenderskie, grzanki [herbatni-
ki], grube paluszki chlebowe, miąższ chleba, bułki, bułki 
z mąki kukurydzianej (almojabana), chleb na parze, słodkie 
bułeczki, bułki z bekonem, chleb słodowy, chleb i bułki, bułki 
nadziewane, chleb z ziarnami soi, pieczywo owocowe, chleb 
o niskiej zawartości soli, chleb razowy, pumpernikiel, chleb 
w kształcie placków, chleb sodowy, chleb bezglutenowy, 
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i herbatniki (ciasteczka), su-
chary [herbatniki], tarty solone, precle pokryte czekoladą, 
solone wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby cukiernicze], 
duńskie ciastka maślane, ciasteczka herbaciane z mleczną 
czekoladą, smażone ciasteczka, wafelki, wafelki [artykuły spo-
żywcze], cienkie ciasto bazowe do tart, wafle wypełnione 
dżemem z fasoli (monaka), czekoladowo-karmelowe wafle, 
rurki waflowe [ciastka], wafle czekoladowe, migdałowe wyro-
by cukiernicze, wiedeńskie wyroby cukiernicze, wyroby cu-
kiernicze nadziewane owocami, wyroby cukiernicze na ba-
zie pomarańczy, wyroby cukiernicze zawierające kremy 
i owoce, wyroby cukiernicze zawierające owoce, spożywcze 
słodkie herbatniki, holenderski piernik imbirowy (taai taai), 
czekoladowe wyroby cukiernicze, duńskie wyroby cukierni-
cze, gotowe desery [wyroby cukiernicze], tarty (słodkie lub 
słone), bezy, torty truskawkowe, wyroby cukiernicze z mąki, 
jadalne wafle, wafle do potrawy monaka, ciasto na wyroby 
cukiernicze, ciasto kruche, ciasto francuskie, pasztet w cie-
ście, gotowe babeczki vol-au-vent z ciasta francuskiego, cia-
sto migdałowe, mrożone ciasta jogurtowe, biszkopty parzo-
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ne (fagao), ciasta słodowe, mrożone wyroby cukiernicze, 
mrożone płaty ciasta, ciasta mrożone nadziewane mięsem 
i warzywami, ciasta mrożone nadziewane warzywami, ciasto 
śniadaniowe, tarty z melasą, ciasto śliwkowe, quiche, ciasta 
z dyni, kruche ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, 
kruche ciastka maślane częściowo oblane polewą o smaku 
czekoladowym, kruche ciastka maślane w polewie o smaku 
czekoladowym, creme brulee naleśniki, mięso w cieście, mię-
so w cieście [gotowe], batony z orzechów w karmelu, nie-
upieczone ciasto bez nadzienia, pączki, mieszanki na ciastka, 
ciasto o przedłużonej trwałości, magdalenki, tarty z jabłkami, 
słodkie bułeczki typu muffin, babeczki, przekąski w postaci 
ciast owocowych, spożywcze herbatniki słodowe, spożyw-
cze herbatniki zbożowe, herbatniki typu petit-beurre, kruche 
ciastka maślane z polewą czekoladową, herbatniki o smaku 
owocowym, ciastka w polewie o smaku czekoladowym, her-
batniki z polewą lukrową, herbatniki w polewie czekolado-
wej, herbatniki w połowie oblane polewą czekoladową, her-
batniki zawierające owoce, ciasteczka z wróżbą, herbatniki 
zawierające składniki o smaku czekoladowym, podłużne 
biszkopty [ciastka], herbatniki czekoladowe, pierniczki, wafel-
ki w polewie czekoladowej, brownie, brioszki, świeże pieroż-
ki, świeże parówki w cieście, świeże placki, herbatniki do sera, 
placki, ciasta [słodkie lub słone], placki z nadzieniem z wa-
rzyw, ciasto na bazie jaj, wyroby cukiernicze zawierające kre-
my, ciasta z kremem, placki bez mięsa, ciasta zawierające 
mięso, ciasta z warzywami, ciasta z owocami, kruche rurki 
(chińska przekąska), ptifurki [ciasteczka], babki nasycane syro-
pem, z aromatem rumowym [savarin], samosy, mięso z wa-
rzywami w cieście [pot pie], ciasto kruche z szynką, vol-au-
-vents (danie z kuchni francuskiej z ciasta francuskiego 
z nadzieniem), tarty, tarty jajeczne, tarty z polewą, tarty z bu-
dyniem, smażone ciasteczka (kanntoh), ciasta czekoladowe 
wykonane z czekoladowego biszkoptu, ciasta czekoladowe, 
bułeczki z kremem, gotowe spody do ciast, piernik, batony 
zbożowe i energetyczne, spożywcze ciastka zbożowe, prze-
kąski z kukurydzy w formie kółeczek, przekąski wykonane 
z mąki razowej, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie 
ryżu, przekąski wytwarzane z muesli, batony na bazie grano-
li, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszo-
nych owoców [wyroby cukiernicze], przekąski składające się 
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, batoniki energetyczne 
na bazie zbóż, preparaty zbożowe składające się z otrębów, 
preparaty zbożowe składające się z otrębów z owsa, prepara-
ty zbożowe pokryte cukrem i miodem, produkty zbożowe 
w postaci batonów, batony zbożowe, wysokoproteinowe 
batoniki zbożowe, batoniki muesli, batony spożywcze na ba-
zie zbóż, batoniki na bazie pszenicy, sopaipillas [smażone 
ciastka], solone wafelki, słone krakersy, słone herbatniki, pi-
kantne herbatniki, gotowane wyroby cukiernicze, draże (nie-
lecznicze), owoce pod kruszonką, słodycze, gotowe desery 
[wyroby cukiernicze], wyroby piekarnicze, wyroby cukierni-
cze na bazie mąki ziemniaczanej, wyroby cukiernicze na ba-
zie pomarańczy, wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierają-
cym wino, mleczne wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze 
o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze w polewie cze-
koladowej, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, orze-
chowe wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze z płynnym 
nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze z płynnym 
nadzieniem owocowym, wyroby cukiernicze zawierające 
dżem, wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, 
czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, pasty 
na bazie czekolady, pasty czekoladowe do smarowania za-
wierające orzechy, desery z muesli, gotowe desery [na bazie 
czekolady], słodycze [cukierki], smakowe wyroby cukiernicze 
na bazie cukru, ciasto na biszkopty, koreczki, kanapeczki, go-
fry, krakersy, krakersy o smaku owocowym, croissanty, turecki 

przysmak w polewie czekoladowej, batoniki nugatowe 
w polewie czekoladowej, nugat, nielecznicze wyroby cukier-
nicze z mąki, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze za-
wierające imitację czekolady, nielecznicze mączne wyroby 
cukiernicze w polewie z imitacji czekolady, nielecznicze 
mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, nie-
lecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające czekola-
dę, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko, nie-
lecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi, 
nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, wyro-
by cukiernicze o smaku miętowym (nielecznicze -), nieleczni-
cze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze 
czekoladowe wyroby cukiernicze, nielecznicza czekolada, 
przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, 
krakersy z mąki grahama, herbatniki serowe, pastylki cukier-
nicze do pieczenia, orzechy macadamia w polewie czekola-
dowej, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzechy 
w czekoladzie, mrożone torty jogurtowe, kremy na bazie ka-
kao w postaci past do smarowania, budyń, pudding z chle-
ba, praliny z waflem, słodkie bułki, żywność na bazie kakao, 
produkty na bazie czekolady, bułki z cynamonem, naleśniki, 
smażone ciasteczka plecione, artykuły żywnościowe zawie-
rająca kakao [jako główny składnik], artykuły żywnościowe 
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], bułeczki 
z dżemem, orzeszki ziemne zatopione w karmelowym bato-
niku, owoce w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, chałwa, kremy budynio-
we [pieczone desery], suchary, sucharki, przekąski wykonane 
ze sproszkowanych sucharów.

(210) 492715 (220) 2018 11 15
(731) DOPADKO TOMASZ EXPERO, Laski
(540) OMEGA IMMO

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 pokładowe systemy elektroniczne do wspo-
magania parkowania, urządzenia kontrolujące do automa-
tycznego parkowania samochodów, aplikacje komputerowe 
do automatycznej kontroli parkowania samochodów, apli-
kacje komputerowe do sterowania automatycznym parko-
waniem pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w po-
jazdach lądowych do wspomagania parkowania, czujniki 
parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów ko-
mórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów komór-
kowych, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 12 urządzenia 
do zabezpieczenia antykradzieżowego pojazdów, części sa-
mochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria moto-
ryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy do pojazdów, 
alarmy antywłamaniowe do pojazdów, alarmy bezpieczeń-
stwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania] do po-
jazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 35 usługi 
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: pokładowe systemy 
elektroniczne do wspomagania parkowania, urządzenia 
kontrolujące do automatycznego parkowania samochodów, 
aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parko-
wania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania 
automatycznym parkowaniem pojazdów, pokładowe syste-
my elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania 
parkowania, czujniki parkowania, urządzenia głośnomówią-
ce do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące 
do telefonów komórkowych, alarmy i urządzenia ostrze-
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gawcze, urządzenia do zabezpieczenia antykradzieżowego 
pojazdów, części samochodowe, części do nadwozia pojaz-
dów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, 
alarmy do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, 
alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze 
[cofania] do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojaz-
dów, 37 montaż i naprawa instalacji alarmowych, naprawa 
powypadkowa pojazdów, naprawa, konserwacja pojazdów, 
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części 
oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich.

(210) 492716 (220) 2018 11 15
(731) DOPADKO TOMASZ EXPERO, Laski
(540) OMEGA CAN

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 pokładowe systemy elektroniczne do wspo-
magania parkowania, urządzenia kontrolujące do automa-
tycznego parkowania samochodów, aplikacje komputerowe 
do automatycznej kontroli parkowania samochodów, apli-
kacje komputerowe do sterowania automatycznym parko-
waniem pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w po-
jazdach lądowych do wspomagania parkowania, czujniki 
parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów ko-
mórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów komór-
kowych, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 12 urządzenia 
do zabezpieczenia antykradzieżowego pojazdów, części sa-
mochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria moto-
ryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy do pojazdów, 
alarmy antywłamaniowe do pojazdów, alarmy bezpieczeń-
stwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania] do po-
jazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 35 usługi 
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: pokładowe systemy 
elektroniczne do wspomagania parkowania, urządzenia 
kontrolujące do automatycznego parkowania samochodów, 
aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parko-
wania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania 
automatycznym parkowaniem pojazdów, pokładowe syste-
my elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania 
parkowania, czujniki parkowania, urządzenia głośnomówią-
ce do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące 
do telefonów komórkowych, alarmy i urządzenia ostrze-
gawcze, urządzenia do zabezpieczenia antykradzieżowego 
pojazdów, części samochodowe, części do nadwozia pojaz-
dów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, 
alarmy do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, 
alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze 
[cofania] do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojaz-
dów, 37 montaż i naprawa instalacji alarmowych, naprawa 
powypadkowa pojazdów, naprawa, konserwacja pojazdów, 
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części 
oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich.

(210) 492735 (220) 2018 11 15
(731) GŁAZ JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 

HANDLOWE GŁAZ, Trześń
(540) SAMOLUB
(510), (511) 4 benzyny silnikowe, biopaliwa, gazy płynne, 
oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje sil-
nikowe, paliwa, paliwa silnikowe, parafina, smary, 35 reklama 

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

(210) 492736 (220) 2018 11 15
(731) PRIMAVERA PARFUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Twish

(531) 02.03.02, 02.03.16, 02.03.23, 02.09.12, 26.11.13, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 21 szczotki do włosów, grzebienie, 26 spinki 
do włosów, gumki do włosów, wsuwki do włosów, wałki 
do włosów, klamry do włosów, ozdoby do włosów, klip-
sy do włosów, akcesoria do farbowania włosów (pędzle, 
miseczki).

(210) 492762 (220) 2018 11 16
(731) PRICELESSO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) P Priceletto Łączymy oferty, łączymy ludzi.
(510), (511) 35 organizowanie aukcji, organizowanie au-
kcji internetowych, organizacja i przeprowadzanie pchlich 
targów, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marke-
tingowych, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji 
odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci telekomu-
nikacyjnych, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizo-
wanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, 
organizowanie usług wynikających z umów z osobami trze-
cimi [handel], porady w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, porady w zakresie działalności gospodarczej, 
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, 
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produk-
tów, pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, te-
lefonicznych lub komputerowych [Internet], pośrednictwo 
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, po-
średnictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, pośredniczenie w umowach doty-
czących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie kontrak-
tów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów [dla 
osób trzecich], pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towa-
rów i usług, na rzecz innych, pozyskiwanie umów na rzecz 
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innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pozyskiwa-
nie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą 
towarów, pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie 
świadczenia usług, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż 
towarów i usług, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych 
targów handlowych on-line, przeprowadzanie wystaw w ce-
lach handlowych, usługi aukcyjne on-line, usługi aukcyjne 
on-line za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne świad-
czone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi 
handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają 
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem 
Internetu, usługi pośrednictwa w handlu, usługi reklamowe 
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi 
w zakresie ogłoszeń drobnych, administrowanie i organi-
zacja usług sprzedaży wysyłkowej, marketing internetowy, 
organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, organizacja 
targów handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw 
w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów 
i wystaw w celach handlowych, organizowanie i przeprowa-
dzanie aukcji, porady, pytania i informacje dotyczące działal-
ności gospodarczej.

(210) 492790 (220) 2018 11 19
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) VRG VISTULA RETAIL GROUP

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki: perfumy, wody toaletowe, dezodo-
ranty, 6 stopy metali nieszlachetnych, 9 okulary, okulary prze-
ciwsłoneczne, 14 biżuteria z metali szlachetnych, bransolety, 
broszki, kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki, pierścionki, wisiorki, 
spinki, spinacze do krawatów, łańcuszki, korpusowe wyro-
by jubilerskie: dzbanki, tace, puchary, kielichy, misy, patery, 
sztućce, rozcinacze do listów i zakładki do książek wykona-
ne z metali szlachetnych, medale, plakietki, breloki, dodatki 
do strojów z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie, metale 
szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachet-
nych i pokrywane nimi nie ujęte w innych klasach, tj.: biżute-
ria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przy-
rządy zegarmistrzowskie: narzędzia do skracania bransolet, 
narzędzia do sprawdzania i naprawy zegarków, sprawdzarki 
szczelności, młotki zegarmistrzowskie, otwieracze do kopert 
zegarków, części i akcesoria do zegarków, 18 wyroby ze skóry 
dla mężczyzn: torby, teczki, portfele, 25 odzież, kurtki, ko-
szule, swetry, koszulki, bluzy, krawaty, skarpety, czapki, sza-
liki, rękawiczki, okrycia wierzchnie, odzież skórzana, obuwie, 
wyroby ze skóry dla mężczyzn: paski do spodni, 35 reklama, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w skle-
pie z wyrobami jubilerskimi, odzieżą, obuwiem i dodatkami 
do nich, 36 inwestycje majątkowe (nieruchomości) inwesty-
cje kapitałowe, inwestycje finansowe, wynajmowanie po-
mieszczeń handlowych, usługowych oraz biurowych (nieru-
chomości), zarządzanie nieruchomościami, administrowanie 
nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, agencje nie-
ruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomo-
ściami, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, 
depozyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościo-

wych, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie 
długów, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nie-
ruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja bonów 
wartościowych, finansowa wycena (ubezpieczenia, banki, 
nieruchomości), inwestycje kapitałowe, kaucje (gwarancje), 
lokaty kapitału, agencje ściągające należności, oszacowanie 
(wycena) majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach 
majątku nieruchomego, powiernicze usługi, pożyczki (usługi 
finansowe), ratalne kredyty, ściąganie czynszów, ubezpie-
czenia, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną 
(umowy kredytowe), wycena antyków, wycena biżuterii, 
wycena dzieł sztuki, wycena kosztów naprawy, wycena nie-
ruchomości, wycena zbiorów numizmatycznych, wymiana 
walut, wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nierucho-
mości), zarządzanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo 
w ustanawianiu zastawów, 42 projektowanie kolekcji odzie-
żowych i dodatków do odzieży.

(210) 492817 (220) 2018 11 19
(731) LST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) LST

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy i urządzenia do przetwa-
rzania informacji, programy komputerowe, elektryczne i/lub 
elektroniczne elementy automatyki sterującej wraz z uzu-
pełniającym sprzętem do sterowania procesami przemy-
słowymi, 35 doradztwo w zakresie organizacji i kierowania 
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządza-
nia kadrowego, doradztwo specjalistyczne firm, informacja 
o działalności gospodarczej, kompilacja informacji kompu-
terowych bazach danych, systematyzacja w komputero-
wych bazach danych, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi lub przemysłowymi, transkrypcja informa-
cji, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 42 odtwarza-
nie komputerowych baz danych, odpłatne udostępnianie 
komputerowych baz danych, doradztwo w zakresie sprzętu 
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania, 
tworzenie i aktualizacja baz danych, programowanie kom-
puterów, ekspertyzy sprzętu komputerowego i urządzeń 
elektronicznych, projektowanie sieci teleinformatycznych, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypoży-
czanie oprogramowania informatycznego.

(210) 492827 (220) 2018 11 19
(731) CEFARM-WROCŁAW-CENTRUM ZAOPATRZENIA 

FARMACEUTYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) APTEKA

(531) 24.13.01, 24.13.22, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne 



24 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT04/2019

i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub 
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka-
żające, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, 
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu 
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania 
stosowane w chirurgii, 16 broszury, czasopisma, gazety, ka-
talogi, materiały drukowane, publikacje, wydruki graficzne, 
35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, admi-
nistrowanie działalności gospodarczej, sprzedaż detaliczna 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, zarządzanie programami 
i usługami w zakresie refundacji leków, zarządzanie progra-
mami i usługami refundacyjnymi aptek, usługi handlu hurto-
wego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 44 usługi 
medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi 
farmaceutyczne, wydawanie środków farmaceutycznych, 
udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradztwa 
farmaceutycznego, usługi doradcze dotyczące farmaceuty-
ków, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków 
recepturowych, usługi doradcze i informacyjne świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu, związane z produktami 
farmaceutycznymi.

(210) 492840 (220) 2018 11 20
(731) CZUBALA MARCIN ALEKSANDER FONETIKA 70, 

Poznań
(540) Yeżyce
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, usługi placówek gastronomicznych, tymczasowe 
zakwaterowanie.

(210) 492844 (220) 2018 11 20
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VOLLEYBALL POLSAT

(531) 26.04.02, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akumulatorowe i kontrolno-sterujące urządze-
nia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub ob-
razu, magnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, 
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych przez wrzucanie monety, kasy sklepowe, maszyny liczą-
ce, sprzęt przetwarzający dane, komputery, urządzenia do ga-
szenia ognia, przenośne urządzenia elektroniczne, dekodery, 
urządzenia do kodowania lub dekodowania, nagrania dźwię-
kowe i audiowizualne, telefony przenośne, telefony komórko-
we, zestawy głośno mówiące, anteny i baterie do tych telefo-
nów, ładowarki, obudowy kolorowe, zestawy słuchawkowe, 
karty PCMCIA, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów 
komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty telefo-
niczne do telefonów komórkowych – karty sim, respondery 
telefoniczne, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, 
przewody telefoniczne, urządzenia do przetwarzania informa-
cji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie 
przekazywania dźwięku i obrazu, dyski do nagrywania i reje-
stracji dźwięku, dyski kompaktowe, audio-wideo i optyczne, 

pamięci komputerowe, programy komputerowe, programy 
komputerowe ładowalne, programy komputerowe nagrane, 
programy gier komputerowych, karty z pamięcią, karty ma-
gnetyczne kodowane, urządzenia do odtwarzania dźwięku 
i obrazu, odbiorniki radiowe i telewizyjne, komputery, kompu-
tery przenośne, oprogramowanie komputerowe nagrane, 
oprogramowanie, włączając oprogramowanie do gier oraz 
oprogramowanie do telefonów komórkowych, w tym umożli-
wiające za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz 
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, dostęp do Inter-
netu i pobieranie różnych usług i aplikacji, aplikacje mobilne 
i internetowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, mode-
my, aparatura do radiokomunikacji przenośna, aparatura ra-
diotelefoniczna, maszty do łączności radiowej, nadajniki tele-
komunikacyjne, odbiorniki radiowe, zespoły nadawcze, 
aparaty wideo, taśmy wideo, aparaty fotograficzne, głośniki, 
rzutniki, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magne-
tofonem, kamery wizyjne, aparaty kinematograficzne, taśmy 
filmowe kinematograficzne naświetlone, taśmy magnetyczne, 
urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, aparaty 
projekcyjne, ekrany projekcyjne, urządzenia do gier działające 
wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, odtwarzacze płyt 
kompaktowych, publikacje elektroniczne, 16 materiały pi-
śmienne zawarte w tej klasie, torby papierowe, torebki do pa-
kowania (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucz-
nych, pudełka z papieru lub kartonu, czasopisma, książki, 
periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, foldery, 
broszury, prospekty, druki, formularze, fotografie, kalendarze, 
katalogi, plakaty, naklejki, nalepki, obwoluty, publikacje, rysun-
ki, karty okolicznościowe, bilety, kupony papierowe, materiały 
instruktażowe i do nauczania (inne niż urządzenia), 35 prowa-
dzenie reklamy, zarządzanie w działalności handlowej, admini-
strowanie w działalności handlowej, prace biurowe, doradz-
two w zakresie organizowania, prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania, usługi marketingowe, usługi w za-
kresie informacji handlowej, telefoniczne udzielanie informa-
cji, usługi w zakresie prowadzenia centrum informacyjnego, 
usługi reklamowe, produkcja i rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie 
miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, telefoniczne 
udzielanie informacji, doradztwo w zakresie organizacji i za-
rządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarzą-
dzania holdingami, profesjonalne zarządzanie działalnością 
artystyczną, pozyskiwanie informacji o działalności gospodar-
czej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi związa-
ne z organizacją targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy 
towarów, rozpowszechnianie próbek, badanie rynku i opinii 
społecznej, pozyskiwanie danych i systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, wyszukiwanie w komputerowych bazach da-
nych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi promowania 
i udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych włączając 
promowanie i udostępnianie aplikacji za pomocą platform 
z aplikacjami przeznaczonych do tych celów, usługi w zakresie 
handlu elektronicznego, e-sklepy, sprzedaż on-line, aukcje in-
ternetowe, usługi w zakresie prowadzenia domów sprzedaży 
wysyłkowej oraz przez Internet towarów takich jak: odzież, ar-
tykuły sportowe, napoje, artykuły elektroniczne, wyroby pa-
piernicze, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne no-
śniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne 
nośniki nagrań cyfrowych pozwalające nabywcy wygodnie 



Nr  ZT04/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 25

je oglądać i kupować w dobrych warunkach, sprzedaż deta-
liczna, sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza 
siecią sklepową oraz sprzedaż hurtowa przenośnych urządzeń 
elektronicznych oraz akcesoriów do nich, artykułów radiowo-
-telewizyjnych, odzieży, artykułów sportowych, napoi, artyku-
łów elektronicznych, wyrobów papierniczych, oprogramowa-
nia komputerowego, magnetycznych nośników danych, 
nagranych dysków, płyt kompaktowych, DVD i innych nośni-
ków nagrań cyfrowych, usługi świadczone w systemie on-line 
w zakresie kupna i sprzedaży, usługi komisu sprzętu elektronicz-
nego, oprogramowania komputerowego, artykułów radio-tele-
wizyjnych, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, naprawa i konserwacja projektorów filmo-
wych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w zakre-
sie sieci komputerowych, komputerów i związanych z nimi 
urządzeń peryferyjnych, usługi instalacyjne, konserwacyjne 
i naprawcze w zakresie urządzeń do nadawania, usługi instala-
cyjne i naprawcze w zakresie telefonów, 38 usługi telekomuni-
kacyjne, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cy-
frowych programów telewizyjnych telewizji kablowej, 
naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie emisji radiowej i tele-
wizyjnej, transmisja programów radiowych, usługi transmisji 
programów telewizyjnych i radiowych, zbieranie i przesyłanie 
informacji, usługi w zakresie radiofonii, łączność przez termina-
le komputerowe, usługi w zakresie łączności radiowej, telefo-
nicznej i telegraficznej, usługi połączenia i trasy połączeń dla 
telekomunikacji, działalność centrów telefonicznych (call cen-
ter), telekomunikacyjne usługi ogłoszeń elektronicznych, połą-
czenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem 
telekomunikacji, usługi świadczone przez operatora telefonii 
komórkowej w zakresie połączeń abonentów telefonii komór-
kowej, świadczenie usług przekazywania głosu i obrazu w sys-
temie przekazu fonicznego i cyfrowego, świadczenie usług 
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za po-
średnictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazy-
wanie danych przy pomocy terminali komputerowych, prze-
kaz satelitarny, przesyłanie wiadomości, danych, dźwięku 
i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, świadczenie usług 
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, wypożycza-
nie aparatury do przesyłania informacji, wypożyczanie urzą-
dzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych 
za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej oraz satelitarnej, 
wypożyczanie modemów, symilografów, telefonów i urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie stron interneto-
wych za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej bezpo-
średnio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, informacja 
o telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, obsługa te-
lekonferencji, usługa zleceń przywoławczych za pomocą radia, 
telefonu lub innych środków łączności elektronicznej, 41 usługi 
w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, kultury fizycznej, 
sportu, usługi w zakresie działalności kulturalnej, obsługa i udo-
stępnianie w stronie www on-line gier komputerowych, usłu-
gi związane z organizacją koncertów, imprez, targów i wystaw, 
zawodów sportowych i obozów sportowych, organizowanie 
rozrywki internetowej, informacje o imprezach internetowych, 
informacja o imprezach rozrywkowych i sportowych, usługi 
klubowe w zakresie rozrywki, nauczania i sportu, organizowa-
nie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów edukacyj-
nych, sportowych lub rozrywkowych, organizowanie loterii, 
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamo-
we, obsługa publikacji elektronicznych on-line, produkcja fil-
mowa, telewizyjna i wideo, studia filmowe, usługi studia na-
grań, nagrywanie filmów na taśmach wideo, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, 
telewizyjne i radiowe programy rozrywkowe i sportowe, dys-
trybucja i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań 

dźwiękowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypoży-
czanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie 
aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie fil-
mów kinematograficznych, wypożyczanie filmów dla kin, wy-
pożyczanie taśm wideo, wypożyczanie odbiorników radio-
wych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, najem 
i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów zako-
dowanych, usługi obrazów cyfrowych, obsługa urządzeń 
sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego za wyjątkiem 
pojazdów, 42 usługi w zakresie badań oraz projektów nauko-
wych i technicznych, prowadzenie analiz przemysłowych 
i usług badawczych, projektowanie i rozwój sprzętu kompute-
rowego i oprogramowania, usługi w zakresie prac badawczo-
-rozwojowych, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie pro-
jektów technicznych, instalowanie, konserwacja i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie, ulepsza-
nie, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania, w tym 
oprogramowania do telefonów komórkowych, w tym umożli-
wiającego za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz 
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp 
do i pobieranie filmów, publikacji elektronicznych, progra-
mów komputerowych, programów graficznych, muzyki cyfro-
wej, gier, aplikacji, odzyskiwanie danych komputerowych, kon-
wersja danych lub dokumentów na drogę elektroniczną, 
konwersja danych przez programy komputerowe, powielanie 
oprogramowania komputerowego, programowanie kompu-
terowe, projektowanie systemów komputerowych, wypoży-
czanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, 
analizy systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, prowadzenie portali 
internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych 
bezpośrednio w telefonie komórkowym, prowadzenie portali 
internetowych w zakresie promowania i udostępniania aplika-
cji mobilnych i internetowych.

(210) 492846 (220) 2018 11 20
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) HELLENA SKIPP
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 492847 (220) 2018 11 20
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) SKIPP
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 492874 (220) 2018 11 20
(731) SKIBA ANNA, Wrocław
(540) ś s sz Logołaki
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(531) 05.05.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 terapeutyczne maskotki logopedyczne.

(210) 492896 (220) 2018 11 21
(731) KWIATKOWSKI DARIUSZ F.H.U. TAKTICA, Rogozino
(540) TAKTICA

(531) 26.03.04, 26.05.10, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież myśliwska, militarna i taktyczna, 
w tym służb mundurowych.

(210) 492906 (220) 2018 11 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU 

I USŁUG HYDRO-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy

(540) HYDRO PLAST

(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe, 
metalowe rury odpływowe, metalowe przedłużenia ruro-
we, osłony do rur metalowe, rury kołnierzowe metalowe, 
metalowe zaciski do rur, metalowe łączniki do rur, metalowe 
wsporniki na rury, panele konstrukcyjne metalowe, metalo-
we przewody centralnego ogrzewania, przewody metalowe 
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody wo-
dociągowe, metalowe rurowe przewody, metalowe rury ście-
kowe metalowe, rury i rurki metalowe, zaciski do rur metalo-
we, złączki rur metalowe, zawory wodociągowe metalowe, 
metalowe łuki rurowe, pierścienie rurowe z metalu, zawiasy 
metalowe do przytwierdzania rur, metalowe części kotwo-
wych kielichów rur, metalowe obejmy do zamocowania rur, 
metalowe złącza obrotowe do rur, rury metalowe do użytku 
przemysłowego, metalowe rury do przesyłu wody, zaciski 
do rur wykonane z metalu, części połączeniowe do rur z me-
talu, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, elementy 
metalowe w postaci rozgałęźników rurowych, metalowe 
przewody i rury do centralnego ogrzewania, 11 armatura re-
gulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, grzejniki 
do centralnego ogrzewania, instalacje do dystrybucji wody, 
instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do zaopatry-
wania w wodę, instalacje grzewcze, podgrzewacze wody, 
aparatura do podgrzewaczy wody, promiennikowe ogrze-
wacze do pomieszczeń, rury wodociągowe do instalacji 
sanitarnych, zawory do rur i rurociągów, rurowe elementy 
grzewcze, kurki do rurociągów, rury do kotłów grzewczych, 
rury kotłowe centralnego ogrzewania, instalacje regulacyjne 
do rur wodnych, elementy zabezpieczające do rur wodnych, 
rury ściekowe do instalacji sanitarnych, urządzenia regu-
lacyjne stanowiące części rur wodnych, kontrolery ciśnie-
nia [regulatory] do rur wodnych, metalowe rury faliste jako 
części instalacji sanitarnych, sanitarna armatura spustowa 
do rurociągów ściekowych, zawory nadmiarowe [przyrzą-
dy bezpieczeństwa] do rur wodnych, kolanka z tworzyw 
sztucznych do rur jako części instalacji sanitarnych, urządze-

nia do nadzoru ciśnienia [urządzenia zabezpieczające do rur 
wodnych], elastyczne rury chodzące w skład instalacji wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej, 19 rury sztywne niemetalowe, rury 
ściekowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, 
niemetalowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe, rury sztyw-
ne niemetalowe stosowane w budownictwie, niemetalo-
we rury wylotowe, sztywne rury wodociągowe z tworzyw 
sztucznych, rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnych.

(210) 492908 (220) 2018 11 21
(731) STYKA JACEK BATNA CONSULTING, Borkowo
(540) DOM4.pl nieruchomości

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, w tym najmu, kupna i sprzedaży 
nieruchomości, pobieranie czynszu, wycena nieruchomości, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami.

(210) 492915 (220) 2018 11 21
(731) STYKA JACEK BATNA CONSULTING, Borkowo
(540) home4.pl NIERUCHOMOŚCI

(531) 26.04.04, 26.04.06, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, w tym najmu, kupna i sprzedaży 
nieruchomości, pobieranie czynszu, wycena nieruchomości, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami.

(210) 492932 (220) 2018 11 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWE EWA BARANIK SPÓŁKA JAWNA, KLUCZE
(540) Eevi

(531) 26.04.10, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 pieluchy [pieluszki dziecięce], pieluchomajtki dzie-
cięce, pieluszki dla niemowląt, pieluszki dla dzieci z materiałów 
tekstylnych, 24 bielizna domowa, bielizna kąpielowa z wyjątkiem 
odzieży, bielizna stołowa niepapierowa, bieżniki stołowe, dzia-
nina, kapy na łóżka, bielizna pościelowa i koce, kocyki dziecięce, 
kocyki do owijania niemowląt, koce do użytku na wolnym powie-
trzu, narzuty na łóżka, pokrycie na materace, pokrowce na mate-
race [inne niż dla osób niekontrolujących czynności fizjologicz-
nych], pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble 
z tkanin, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, tkaniny, zasłony 
prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 
chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 
flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tekstyl-
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ne chusteczki do nosa, etykiety tekstylne, moskitiery, pledy po-
dróżne, pościel, ręczniki, ręczniki z kapturem, ręczniki dla dzieci, 
ręczniki plażowe, serwetki tekstylne, serwetki tekstylne dla dzieci, 
zasłony z materiałów tekstylnych, zasłony z tworzyw sztucznych, 
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, artykuły tek-
stylne do użytku jako pościel, bielizna pościelowa dla niemow-
ląt, jednorazowa pościel tekstylna, osłony do łóżek dziecięcych 
[pościel], śpiworki dla niemowląt, śpiwory, rękawice kąpielowe, 
ściereczki toaletowe [do mycia się], 25 bielizna osobista dla dzieci, 
biustonosze dla dzieci, bluzki dla dzieci, buty dla dzieci, cholewki 
do butów dla dzieci, obcasy dla dzieci, okucia metalowe do obu-
wia dla dzieci, chusty [odzież] dla dzieci, kapelusze dla dzieci, 
czapki [nakrycia głowy] dla dzieci, czepki kąpielowe dla dzieci, 
dzianina dla dzieci [odzież], pieluchomajtki [odzież] dla dzieci, gar-
nitury dla dzieci, getry dla dzieci, obuwie gimnastyczne dla dzieci, 
kąpielówki dla dzieci, koszule dla dzieci, koszulki gimnastyczne dla 
dzieci, krawaty dla dzieci, kurtki [odzież] dla dzieci, majtki dziecię-
ce [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, obuwie dla dzieci, odzież 
gotowa dla dzieci, odzież papierowa dla dzieci, odzież wodood-
porna dla dzieci, odzież z imitacji skóry dla dzieci, odzież ze skóry 
dla dzieci, pantofle domowe dla dzieci, piżamy dla dzieci, podko-
szulki dla dzieci, pończochy dla dzieci, pończochy wchłaniające 
pot dla dzieci, potniki dla dzieci, prochowce dla dzieci, rajstopy 
dla dzieci, rajtuzy dla dzieci, rękawiczki dla dzieci, sari dla dzieci, 
skarpetki dla dzieci, spodnie dla dzieci, obuwie sportowe dla 
dzieci, spódnice dla dzieci, sukienki dla dzieci, swetry dla dzieci, 
szale dla dzieci, szaliki dla dzieci, szlafroki dla dzieci, śliniaki niepa-
pierowe dla dzieci, togi dla dzieci, wyprawki dla dzieci [odzież], 
wyprawki dla niemowląt, powijaki dla niemowląt, stroje maska-
radowe dla dzieci, 35 dekoracja wystaw sklepowych, organizo-
wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy 
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi związane 
z dostarczaniem i obsługą manekinów do celów reklamowych 
i promowania sprzedaży, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom w wyborze towarów i usług, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, usługi pośrednictwa w handlu, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów, mianowicie, bielizny stołowej, 
bielizny pościelowej, bielizny kąpielowej, obuwia, nakryć głowy, 
odzieży, wyrobów tekstylnych, towarów dla dzieci, pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub 
hurtowni lub poprzez Internet.

(210) 492938 (220) 2018 11 22
(731) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SÓL KUJAWSKA SÓL WARZONA PEKLUJĄCA 

SZCZYPTA DOMOWEJ TRADYCJI

(531) 06.19.17, 07.01.14, 25.01.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 sól nieprzetworzona, sól kamienna, sól do ce-
lów przemysłowych, granulat solny, sól do konserwowania 
inna niż do żywności, 30 sól kamienna spożywcza, sól ku-
chenna, sól spożywcza jodowana, sól warzona spożywcza, 
sól do konserwowania żywności, przyprawy, mieszanki 
przypraw.

(210) 492940 (220) 2018 11 22
(731) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SÓL KUJAWSKA

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 sól nieprzetworzona, sól kamienna, sól do ce-
lów przemysłowych, granulat solny, sól do konserwowania 
inna niż do żywności, 3 sole kąpielowe, sole wybielające, 
30 sól kamienna spożywcza, sól kuchenna, sól spożywcza 
jodowana, sól warzona spożywcza, sól peklująca, sól do kon-
serwowania żywności, przyprawy, mieszanki przypraw.

(210) 492941 (220) 2018 11 22
(731) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SÓL KUJAWSKA

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 sól nieprzetworzona, sól kamienna, sól do ce-
lów przemysłowych, granulat solny, sól do konserwowania 
inna niż do żywności, 3 sole kąpielowe, sole wybielające, 
30 sól kamienna spożywcza, sól kuchenna, sól spożywcza 
jodowana, sól warzona spożywcza, sól peklująca, sól do kon-
serwowania żywności, przyprawy, mieszanki przypraw.

(210) 492968 (220) 2010 12 09
(731) Cosanta B.V., Amstelveen, NL
(540) STOFFENMANAGER
(510), (511) 9 oprogramowanie, 42 usługi naukowe i tech-
nologiczne jak również przynależne do tego usługi badaw-
cze i projektowe, świadczenie usług w zakresie analizy prze-
mysłowej i badań przemysłowych, projektowanie i rozwój 
komputerów i oprogramowania.

(210) 492995 (220) 2018 11 22
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 

REYPOL REJMAK SPÓŁKA JAWNA, Janowiec
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(540) SEROKOMLA

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu z artykułami spożywczy-
mi, 39 parkingi, promowy transport, dostarczanie towarów, 
43 barowe, bary szybkiej obsługi, hotele, kafeterie, kawiar-
nie, motele, noclegi, obozy wakacyjne, pensjonaty, przygo-
towanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, 
rezerwacje hotelowe, samoobsługowe restauracje, stołówki, 
wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 493004 (220) 2018 11 23
(731) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) MELVIT FIT ROLLS
(510), (511) 30 przekąski z pieczywa chrupkiego, pieczy-
wa chrupkie, przekąski z produktów zbożowych, przekąski 
wykonane z mąki razowej, gotowe przekąski na bazie zbóż, 
przekąski na bazie ryżu, suchary, batoniki, batony zbożowe, 
produkty zbożowe w postaci batonów, batoniki energe-
tyczne na bazie zbóż, czipsy na bazie zbóż, ciastka owsiane, 
ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasteczka ryżowe, 
chipsy ryżowe, chrupki ryżowe, wafle ryżowe, przekąski wy-
konane z mąki ryżowej, płatki kukurydziane, chrupki kukury-
dziane, chipsy kukurydziane, przekąski wykonane z mąki ku-
kurydzianej, płatki owsiane, herbatniki owsiane spożywcze, 
przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie pszenicy, 
przekąski na bazie zbóż, batony spożywcze na bazie zbóż, 
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty żywnościowe 
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, chipsy 
zbożowe, chrupki zbożowe, płatki zbożowe, przekąski wy-
konane z mąki zbożowej, herbatniki zbożowe do spożycia 
przez ludzi, przekąski składające się z produktów zbożowych.

(210) 493077 (220) 2018 11 26
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) VISTULA RETAIL GROUP
(510), (511) 3 kosmetyki: perfumy, wody toaletowe, dezodo-
ranty, 6 stopy metali nieszlachetnych, 9 okulary, okulary prze-
ciwsłoneczne, 14 biżuteria z metali szlachetnych, bransolety, 
broszki, kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki, pierścionki, wisiorki, 
spinki, spinacze do krawatów, łańcuszki, korpusowe wyro-
by jubilerskie: dzbanki, tace, puchary, kielichy, misy, patery, 
sztućce, rozcinacze do listów i zakładki do książek wykona-
ne z metali szlachetnych, medale, plakietki, breloki, dodatki 
do strojów z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie, metale 
szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachet-
nych i pokrywane nimi nie ujęte w innych klasach, tj.: biżute-
ria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przy-
rządy zegarmistrzowskie: narzędzia do skracania bransolet, 
narzędzia do sprawdzania i naprawy zegarków, sprawdzarki 
szczelności, młotki zegarmistrzowskie, otwieracze do kopert 
zegarków, części i akcesoria do zegarków, 18 wyroby ze skóry 
dla mężczyzn: torby, teczki, portfele, 25 odzież, kurtki, koszu-
le, swetry, koszulki, bluzy, krawaty, skarpety, czapki, szaliki, rę-
kawiczki, okrycia wierzchnie, odzież skórzana, obuwie, paski 
do spodni ze skóry dla mężczyzn, 35 reklama, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z wyroba-
mi jubilerskimi, odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich, 36 in-

westycje majątkowe (nieruchomości) inwestycje kapitałowe, 
inwestycje finansowe, wynajmowanie pomieszczeń handlo-
wych, usługowych oraz biurowych (nieruchomości), zarzą-
dzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomo-
ściami, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości, 
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agen-
cje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, depozyty 
kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, do-
radztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, dzierża-
wa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, eks-
pertyzy dla celów fiskalnych, emisja bonów wartościowych, 
finansowa wycena (ubezpieczenia, banki, nieruchomości), 
inwestycje kapitałowe, kaucje (gwarancje), lokaty kapitału, 
agencje ściągające należności, oszacowanie (wycena) mająt-
ku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nie-
ruchomego, powiernicze usługi, pożyczki (usługi finansowe), 
ratalne kredyty, ściąganie czynszów, ubezpieczenia, umowy 
kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną (umowy kredyto-
we), wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, 
wycena kosztów naprawy, wycena nieruchomości, wycena 
zbiorów numizmatycznych, wymiana walut, wynajmowa-
nie pomieszczeń biurowych (nieruchomości), zarządzanie 
majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w ustanawianiu za-
stawów, 42 projektowanie kolekcji odzieżowych i dodatków 
do odzieży.

(210) 493105 (220) 2018 11 26
(731) STOWARZYSZENIE FEDERATION OF IT EXPERTS, 

Warszawa
(540) FITE

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.15.01, 
25.07.08

(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory 
cząstek, aktynometry, akumulatory elektryczne, akumulatory 
elektryczne do pojazdów, akustyczne sygnalizatory, alarmy, 
alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożaro-
we, alidady jako części składowe przyrządów optycznych, 
alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, ane-
mometry, anody, anteny, antykatody, aparatura i przyrządy 
dla chemii, aparaty kinematograficzne, aparaty fotograficz-
ne, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, aper-
tometry [optyka], urządzenia i przyrządy astronomiczne, au-
diowizualne urządzenia dydaktyczne, automaty biletowe, 
automaty muzyczne uruchamiane monetą, szafy grające, 
automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskie-
go ciśnienia w oponach pojazdów, automatyczne wyłączniki 
czasowe z wyłączeniem zegarmistrzostwa, balony meteoro-
logiczne, bankomaty, barometry, baterie celki, baterie ano-
dowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie 
elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie sło-
neczne, baterie wysokonapięciowe, betatrony, bezpieczniki 
topikowe, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błysko-
we żarówki do lamp [fotografika], boje do oznakowania to-
rów wodnych, boje sygnalizacyjne, boje znakowe do ozna-
kowania torów wodnych, bransoletki identyfikacyjne 
kodowane magnetyczne, brzęczyki, busole, celki akumulato-
rowe, celowniki fotograficzne, celowniki teleskopowe 
do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni pal-
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nej, cewki dławikowe impedancje, cewki elektromagnetycz-
ne, cewki elektryczne, karkasy na cewki elektryczne, chipy 
[układy scalone], chipy z kodem DNA, chromatografy do ce-
lów laboratoryjnych, chronografy aparaty rejestrujące prze-
bieg zjawiska w czasie, ciemnie fotograficzne, ciężarki 
do pionów, sygnalizatory automatyczne spadku ciśnienia 
w oponach pojazdów, cyklotrony, czasomierze do gotowa-
nia jajek, klepsydry, częstotliwościomierze, czujniki, czujniki 
ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czujniki poziomu benzy-
ny, czujniki poziomu paliwa, czujniki znaczników stolarstwo, 
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów 
kreskowych, czytniki znaków optycznych, dalekopisy, dal-
mierze [odległościomierze], densymetry, densytometry, apa-
ratura do destylacji do celów naukowych, diody świecące 
LED, urządzenia elektryczne do dozorowania, urządzenia 
do dozowania, dozymetry, drogowe światła sygnalizacyjne 
[urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut 
miedziany izolowany, druty [przewody] elektryczne, druty 
[przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, 
druty ze stopów metali jako bezpieczniki topikowe, aparatu-
ra dyfrakcyjna do mikroskopii, dyktafony, dynamometry [siło-
mierze], dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe au-
dio-wideo, dyski kompaktowe CD-Romy, dyski magnetyczne, 
dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dystrybutory 
dysków komputerowych, dysze wylotowe do węży pożarni-
czych, dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmo-
we elektryczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonu komór-
kowego, dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia do transmisji 
dźwięku, dźwignie bezmiany wag przesuwnikowych, dźwi-
gniowe wagi przesuwnikowe, ekrany [fotografika], ekrany 
fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do ce-
lów przemysłowych, elektrolizery, elektroniczne pióra świetl-
ne [ekranopisy], elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, 
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne 
urządzenia pomiarowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, 
etui na okulary, etui na pincenez, elektroniczne etykietki 
na towarach, falomierze, wykrywacze fałszywych monet, fil-
my [błony] naświetlone, filmy animowane rysunkowe, urzą-
dzenia do montażu filmów kinematograficznych, filmy kine-
matograficzne naświetlone, filmy rysunkowe animowane, 
filtry [fotografika], filtry do masek do oddychania, filtry pro-
mieni ultrafioletowych do fotografiki, urządzenia i przyrządy 
do fizyki, fotograficzne suszarki do klisz, fotokopiarki, fotome-
try, urządzenia do kontroli frankowania, futerały na przyrządy 
i aparaturę fotograficzną, kryształy galenitu [detektory], gal-
wanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], 
geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, 
gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], gogle 
do uprawiania sportu, gramofony, grodzie akumulatorów 
elektrycznych, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki 
do przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, hełmy żoł-
nierskie, hologramy, igły gramofonowe, urządzenia do wy-
miany igieł gramofonowych, identyfikacyjne bransoletki ko-
dowane magnetyczne, induktory [elektryczność], inkubatory 
dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje 
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysło-
wymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, interfejsy 
komputerowe [informatyka], iskrochrony, jeździeckie kaski, 
kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne 
światłowody, kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kal-
kulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magneto-
fonem, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły 
ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk ży-
wiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, karty magne-
tyczne zakodowane magnetycznie, karty magnetyczne za-
kodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, 
kasety wideo, kasety wideo z grami, kaski jeździeckie, kaski 

ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu, kasy reje-
strujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], klawia-
tury komputerowe, klepsydry [czasomierze], koce strażackie, 
kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki 
magnetyczne, kolektory elektryczne, koła ratunkowe, kombi-
nezony dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników, 
komory dekompresyjne, kompaktowe dyski audio-wideo, 
kompaktowe dyski CD-Romy, komparatory, kompasy [przy-
rządy pomiarowe], kompasy okrętowe, komputerowe urzą-
dzenia peryferyjne, komputery, drukarki do komputerów, 
komputery przenośne, komputery przenośne podręczne, 
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, aparatura elek-
tryczna do komutacji, komutatory, kondensatory, kondensa-
tory elektryczne, kondensatory optyczne, przyrządy do ko-
smografii, miarki krawieckie, krokomierze [pedometry], 
kuwety fotograficzne, kwasomierze areometry, kwasomierze 
do akumulatorów, odzież przeznaczona do użycia w labora-
toriach, laboratoryjne wagi, laktodensymetry, laktometry 
[mlekomierze], lampy błyskowe [fotografia], lampy ciemnio-
we [fotografika], lampy ciemniowe [fotografika], lampy elek-
tronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy elek-
tronowe wzmacniające, lampy katodowe, lampy optyczne, 
lampy rentgenowskie nie do celów medycznych, lampy wy-
ładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia, lampy wyła-
dowcze elektryczne rurowe inne niż do oświetlenia, lasery 
nie do celów medycznych, latarnie magiczne [aparaty pro-
jekcyjne], latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lepko-
ściomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, 
liczydła, linijki przyrządy miernicze, linki do pionów, liny 
do sond, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, kombinezo-
ny ochronne dla lotników, lunety celownicze do broni palnej, 
lupy [optyka], lusterka optyczne, lustra do kontroli pracy, łań-
cuszki do okularów, łączniki elektryczne, magnesy, magnesy 
dekoracyjne, magnetofony taśmowe, magnetowidy, magne-
tyczne karty identyfikujące, magnetyczne nośniki danych, 
manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne 
[przyrządy dydaktyczne], manometry, maski do nurkowania, 
maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, 
maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, ma-
szyny księgujące, maszyny sumujące, materiały na przewody 
instalacji elektrycznych, meble laboratoryjne, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na mo-
nety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, mem-
brany akustyka, membrany do aparatury naukowej, miarki 
[przyrządy miernicze], miarki ciesielskie, miary, mierniki [przy-
rządy pomiarowe], mierniki czasu naświetlania [światłomie-
rze], migacze światła sygnalizacyjne, wyzwalacze migawki 
[fotografika], migawki [fotografika], mikrofony, mikrometry, 
mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory 
[hardware komputerowy], monitory [programy komputero-
we], monitory ekranowe, urządzenia do montażu filmów ki-
nematograficznych, motopompy strażackie, myszy [infor-
matyka], nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów 
elektronicznych, nakolanniki dla robotników, napędy dysko-
we [informatyka], napędy dysków do komputera, neony re-
klamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, 
niwelatory, niwelatory, poziomnice [przyrządy do ustalania 
linii poziomej], noniusze, nośniki do rejestracji dźwięku, no-
śniki informacji magnetyczne, nośniki informacji optyczne, 
nośniki płyt ciemniowych [fotografika], notesy elektroniczne, 
maski do nurkowania, obciążenia do urządzeń świetlnych, 
obciążniki do sond, obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy 
[soczewki] do astrofotografii, obuwie zabezpieczające przed 
wypadkami, promieniowaniem i ogniem, obwody drukowa-
ne, ochraniacze przed udarem napięciowym, ochraniacze 
zębów, ochronne maski, ociekacze do suszenia prac fotogra-
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ficznych, suszarki, odbiorniki audio i wideo, suszarki do odbi-
tek fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek 
fotograficznych, odgromniki, przyrządy do pomiaru odległo-
ści, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze 
płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochro-
ny przed ogniem, odzież chroniąca przed ogniem, odzież 
chroniąca przed wypadkami, napromieniowałem i ogniem, 
odzież kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w la-
boratoriach, odzież chroniąca przed ogniem, ogniwa, prze-
łączniki [elektryczność], ogniwa fotoelektryczne, ogniwa 
galwaniczne, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia ze-
lektryfikowane, oktanty, okulary, łańcuszki do okularów, 
okulary [optyka], okulary przeciwoślepieniowe, okulary prze-
ciwsłoneczne, omomierze, omometry, oporniki elektryczne 
[rezystory], oprawki do okularów, oprawki do pincenez, 
oprogramowanie komputerowe nagrane, optyczne nośniki 
danych, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne 
[światłowody], oscylografy, osłony azbestowe dla strażaków, 
osłony końcówek wyjść elektrycznych, osłony obiektywów 
[optyka], osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające 
twarze robotników, osobiste urządzenia stereofoniczne, ba-
terie do oświetlenia, ozonizatory, ozonatory, pamięci kom-
puterowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, pasy bez-
pieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposa-
żenia sportowego, pasy ratunkowe, peryskopy, piece 
do doświadczeń laboratoryjnych, piece do doświadczeń 
laboratoryjnych, pierścienie kalibrujące, łańcuszki do pince-
nez, sznureczki do pincenez, pincenez, binokle, pioruno-
chrony, pipety, pirometry, plandeki ratownicze, planimetry, 
pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pli-
ki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, plo-
tery pisaki XY, płytki krzemowe [obwody scalone] półprze-
wodnikowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, płyty 
do akumulatorów elektrycznych, płyty fonograficzne, po-
chylniki eklimetry, pochyłomierze, podkładki pod myszy 
komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z kom-
puterem, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki 
na płytki mikroskopowe, polarymetry, pomiarowe naczynia 
szklane, pompy strażackie, powłoki osłony kabli elektrycz-
nych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, 
wskaźniki poziomu wody, poziomnice, poziomnice rtęciowe, 
półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, 
procesory centralne jednostki przetwarzania, procesory tek-
stu, programy gier komputerowych, programy komputero-
we software ładowalny, programy komputerowe software 
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy ste-
rujące komputerowe nagrane,urządzenia zabezpieczające 
przed promieniowaniem nie do celów medycznych, pro-
stowniki, prostowniki prądu, przyrządy i urządzenia do prób 
materiałowych, próżniomierze, pryzmaty [optyka], przeglą-
darki jaj, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, 
przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośne odtwa-
rzacze mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-od-
biorczy, przetwornice elektryczne, przewodniki elektryczne, 
przewody akustyczne, przewody elektryczne, przewody ma-
gnetyczne, aparatura kadrująca do przezroczy, przezrocza 
[fotografika], ramki do przezroczy fotograficznych, przyciski 
do dzwonków, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przy-
rządy do rejestrowania odległości, przyrządy do wyznacza-
nia azymutu, przyrządy matematyczne, przyrządy meteoro-
logiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy niwelacyjne, 
przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przysłony 
[fotografika], przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne 
moduły ładowalne, pulpity rozdzielcze [elektryczność], pusz-
ki przełącznikowe [elektryczność], radary, radia, odbiorniki 
radiowe, radia samochodowe, radio pagery, ramiona gramo-

fonowe, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, reduk-
tory [elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory na-
pięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, 
regulatory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi 
w kilometrach dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi 
w milach dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania 
powietrza, respiratory inne niż do sztucznego oddychania, 
retorty, rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru, 
rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice 
dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami rentge-
nowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony 
przed wypadkami, różdżki dla różdżkarzy, rurki kapilarne, 
rzutniki do slajdów, sacharometry, satelity do celów nauko-
wych, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeń-
stwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wy-
padkami, skanery informatyka, skarpetki podgrzewane 
elektrycznie, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przy-
bory do pomiaru grubości skór wyprawionych, skrzynki 
akumulatorowe, skrzynki do przyłączy [elektryczność], 
skrzynki na baterie, skrzynki rozdzielcze [elektryczność], słu-
chawki na uszy, słuchawki telefoniczne, zestawy soczewek 
[wzierniki, okulary], soczewki korekcyjne [optyka], soczewki 
optyczne, solomierze, sonary, hydrolokatory, maszyny i urzą-
dzenia do sondowania, sondy radarowe lub ultradźwiękowe, 
sondy do celów naukowobadawczych, spektrografy, spek-
troskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze 
[urządzenia przetwarzania danych], sprzęgacze akustyczne, 
sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt komputerowy, sprzęt radio-
telefoniczny, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, 
statki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, ste-
reoskopy, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania pro-
cesami przemysłowymi, stojaki do retort, stoliki miernicze 
[przyrządy geodezyjne], osłony azbestowe dla strażaków, 
styki elektryczne, suszarki klisz [fotografia], suwaki logaryt-
miczne, suwmiarki, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub me-
chaniczna, sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory 
do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafki na głośniki, 
szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szkła kontak-
towe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkło optyczne, szkło 
pokryte powłoką przewodzącą elektryczność, sznureczki 
do okularów, szpule [fotografika], szyldy [znaki] mechanicz-
ne, szyldy [znaki] świecące, ściemniacze światła [regulatory 
elektryczne], śruby mikrometryczne do instrumentów 
optycznych, światła błyskowe [sygnały świetlne], tablice 
ogłoszeń elektroniczne, tablice połączeń, tablice rozdzielcze 
[elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice 
sygnalizacyjne świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryj-
ne, tachometry, taksometry, taktomierze metronomy, tarcze 
odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wy-
padkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywa-
nie], taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, przy-
rządy rozmagnesowujące do taśm magnetycznych, stacje 
taśm magnetycznych dla komputerów, taśmy wideo, telefo-
niczne słuchawki, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefo-
ny bezprzewodowe, telefony komórkowe, telefony przeno-
śne, telegrafy aparaty, telekopiarki, teleskopy, teodolity, 
termometry nie do celów medycznych, termostaty, termo-
staty do pojazdów, totalizatory, transformatory elektryczne, 
transformatory podnoszące napięcie, translatory elektronicz-
ne kieszonkowe, transpondery, tranzystory elektronika, tra-
twy ratunkowe, triody napięciowe, trójkąty ostrzegające 
o niesprawnym samochodzie, trójnogi do aparatów fotogra-
ficznych, trzepaczki strażackie, tuby do głośników, tuby gło-
sowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, tworniki 
[elektryczność], tyczki, łaty [przyrządy pomiarowe], tygle 
laboratoryjne, tygle probiercze do kupelacji laboratoryjne, 
ubiory chroniące przed ogniem, uchwyty do telefonów ko-
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mórkowych, układy scalone, urynometry, urządzenia antyin-
terferencyjne [elektryczność], urządzenia diagnostyczne 
nie do celów medycznych, urządzenia do analizy inne niż 
do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urzą-
dzenia do analizy żywności, urządzenia do automatyczne-
go kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów, 
urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządze-
nia do czyszczenia płyt gramofonowych, urządzenia do de-
stylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do fakturo-
wania, urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], 
urządzenia do fotokopiowania, urządzenia do fototelegrafii, 
urządzenia do głosowania, urządzenia do katodowania uży-
wane przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia do kon-
troli i regulacji ciepła, urządzenia do kontroli stemplowania 
korespondencji pocztowej, urządzenia do liczenia i sortowa-
nia pieniędzy, urządzenia do ładowania akumulatorów elek-
trycznych, urządzenia do montażu filmów kinematograficz-
nych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, 
urządzenia do namierzania dźwięku, sonometry, urządzenia 
do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządze-
nia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia 
do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urządze-
nia do oddychania pod wodą, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia 
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości [fo-
tografika], urządzenia do powiększania [fotografia], urządze-
nia do przelewania przepompowania tlenu, urządzenia 
do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk cza-
sowych, urządzenia do rozmagnesowywania taśm magne-
tycznych, urządzenia do rysowania wykrojów krawieckich, 
urządzenia do stereoskopii, urządzenia do sterowania i kon-
troli bojlerów, urządzenia do suszenia odbitek fotograficz-
nych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia do wa-
żenia, urządzenia do wyważania, urządzenia do zapewnienia 
bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, urządzenia elektrody-
namiczne do zdalnego sterowania, urządzenia elektrodyna-
miczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, 
urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia 
GPS, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wy-
twarzania promieni rentgenowskich do celów innych niż 
medyczne, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia 
i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geo-
dezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt 
dla ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do powietrza 
i wody, urządzenia kadrujące do przezroczy, urządzenia na-
wigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządze-
nia podpowiadające dla prezenterów telewizyjnych, sufler 
telewizyjny, prompter, urządzenia pomiarowe, urządzenia 
projekcyjne, urządzenia radiologiczne do celów przemysło-
wych, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, urzą-
dzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające 
przed promieniowaniem nie do celów medycznych, urzą-
dzenia zawierające wizjery optyczne, urządzenia zdalnego 
sterowania, wagi, wagi do listów, wagi laboratoryjne, wagi 
pomostowe, walizeczki z przyborami do autopsji [badania 
mikroskopowe], wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wil-
gotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi, 
judasze, woltomierze, wskaźniki ciśnienia, rejestratory ciśnie-
nia, wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne 
emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia 
spadku, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, 
wskaźniki strat elektrycznych, wskaźniki temperatury, wtycz-
ki, gniazdka i inne kontakty [złącza elektryczne], wyjścia bez-
pieczeństwa, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, 
wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane w prze-
myśle lub wojsku, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdal-

nie sterowane, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu 
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, wyroby 
optyczne, wysokościomierze, wyzwalacze migawek fotogra-
fii, wzmacniacze, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski 
do nosa dla nurków i pływaków, zaciski przewodów [elek-
tryczność], zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowa-
nia, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektroma-
gnetyczne], zawory elektromagnetyczne [przełączniki], 
aparatura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania sy-
gnałami, aparatura elektrodynamiczna do zdalnego stero-
wania zwrotnicami kolejowymi, zdjęcia rentgenowskie inne 
niż do celów medycznych, filmy do naświetlania zdjęć rent-
genowskich, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], ze-
lektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punkto-
wych, zespoły nadawcze [telekomunikacja], zestawy 
głośnomówiące do telefonów, złącza [elektryczność], złącza 
do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, złączki 
[elektryczność], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub 
mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, 35 agencje im-
portowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agen-
cje reklamowe, analizy kosztów, audyt, organizowanie sprze-
daży w trybie aukcji i przetargów publicznych, badania 
marketingowe, badania opinii publicznej, badania w dziedzi-
nie działalności gospodarczej, wynajmowanie maszyn 
i urządzeń dla biura, biura pośrednictwa pracy, usługi po-
równywania cen, dekoracja wystaw sklepowych, oferowa-
nie w mediach produktów dla celów detalicznego handlu, 
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
powielanie dokumentów, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dorę-
czanie gazet osobom trzecim, dystrybucja materiałów rekla-
mowych [próbek, druków, prospektów, broszur], usługi im-
presariów w działalności artystycznej, doradztwo w zakresie 
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradz-
two w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, spe-
cjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, ekonomiczne pro-
gnozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, 
agencje eksportowo-importowe, fakturowanie, fotokopio-
wanie, prenumerata gazet dla osób trzecich, zarządzanie 
w zakresie zamówień w handlu, handlowe wyceny, admini-
strowanie hotelami, impresariat w działalności artystycznej, 
agencje informacji handlowej, informacja o działalności go-
spodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do kom-
puterowych bazy danych, systematyzacja danych w kompu-
terowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
księgowość, marketing, maszynopisanie, uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelingu 
do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, 
obsługa administracyjna firm na zlecenie, rozpowszechnie-
nie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, opracowywanie 
CV dla osób trzecich, doradztwo dotyczące organizowania 
działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo 
handlowe], poszukiwania w zakresie patronatu, rozlepianie 
plakatów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, przygotowywanie ze-
znań podatkowych, organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi po-
równywania cen, pośrednictwo pracy, pośrednictwo w za-
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kresie nabywania usług telekomunikacyjnych, pozyskiwanie 
informacji o działalności gospodarczej, usługi prenumeraty 
czasopism dla osób trzecich, produkcja filmów reklamo-
wych, prognozy ekonomiczne, projektowanie materiałów 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi 
przeglądu prasy, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, przygotowanie listy płac, dobór personelu za po-
mocą metod psychotechniki, public relations, agencje public 
relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunko-
wość, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama 
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału re-
klamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wy-
najmowanie nośników reklamowych, reklamy koresponden-
cyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, bro-
szur], analizy rynku, badania rynkowe, usługi sekretarskie, sor-
towanie danych w bazach komputerowych, sporządzanie 
sprawozdań rachunkowych, statystyczne zestawienia, usługi 
stenografii, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, edycja tekstów, telefoniczne udzielanie infor-
macji dla nieobecnych abonentów, telemarketing, telewizyjna 
reklama, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, uak-
tualnianie materiałów reklamowych, zarobkowe zarządzanie 
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trze-
cich, udzielanie handlowych informacji oraz porad konsu-
mentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi mene-
dżerskie dla sportowców, usługi podatkowe, wyceny 
handlowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsię-
biorstw, wynajem bilbordów, tablic reklamowych, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wy-
najem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopia-
rek, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
wywiad gospodarczy, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zakupy pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjono-
wania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w ra-
mach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządza-
nie hotelami, doradztwo w zakresie zarządzania personalne-
go, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób 
trzecich, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlo-
wymi lub przemysłowymi, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, 38 agencje informacyjne, agencje prasowe, wypo-
życzanie czasu dostępu do światowej sieci, udostępnianie 
Internetu dla forum dyskusyjnego, komunikacja radiowa, ko-
munikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, ko-
munikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefo-
niczna, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, 
obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, przekazywa-
nie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie informacji, 
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, 
przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kana-
łów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezaku-
pami, łączność za pomocą telefonów, łączność za pomocą 
telegramów, informacja o telekomunikacji, transmisja po-

przez telewizję kablową, łączność poprzez terminale kompu-
terowe, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cy-
frowych, transmisja poprzez telewizję kablową, transmisja 
programów radiowych, transmisja programów telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, udostępnianie internetowego 
forum dyskusyjnego, udostępnianie połączenia ze światową 
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 
usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi 
poczty głosowej, usługi telefoniczne, usługi telegraficzne, 
usługi teleksowe, usługi związane z ustalaniem tras połączeń 
i połączeń dla telekomunikacji, wypożyczanie czasu dostępu 
do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie mode-
mów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń do tele-
kopiowania, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
zlecenia przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączno-
ści elektronicznej].

(210) 493201 (220) 2018 11 28
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) SHOCK

(531) 01.15.03, 27.05.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suple-
menty diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety za-
wierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, 
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suple-
menty diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z wi-
tamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mine-
ralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy diete-
tyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, 
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szcze-
gólnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe, 
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające od-
chudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, prepara-
ty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące 
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki 
odżywcze.

(210) 493202 (220) 2018 11 28
(731) GALACTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GALACTIC
(510), (511) 2 powłoki przeciwerozyjne, powłoki ochron-
ne PECVD, powłoki ochronne DLC, powłoki ochronne PVD, 
40 obróbka powierzchni metali, 42 analizy chemiczne, bada-
nia chemiczne, kontrola jakości, badania techniczne, badania 
w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie mechaniki, miernic-
two-pomiary, kalibrowanie-pomiary.
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(210) 493205 (220) 2018 11 28
(731) HAR MARCIN VITAMED, Smardzewice
(540) OTICLIN
(510), (511) 3 roztwory mydła, mydła, produkty z mydła, 
patyczki z watą do celów kosmetycznych, preparaty higie-
niczne w postaci środków toaletowych, preparaty do czysz-
czenia nosa do celów higieny osobistej, preparaty do czysz-
czenia uszu do celów higieny osobistej, 5 wyroby medyczne, 
patyczki do czyszczenia uszu do celów medycznych, pre-
paraty do czyszczenia nosa do celów medycznych, prepa-
raty do czyszczenia uszu do celów medycznych, lekarstwa, 
wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, farmaceu-
tyki i naturalne środki lecznicze, farmaceutyczne produkty 
dermatologiczne, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, 
preparaty i substancje farmaceutyczne, świece do uszu 
do celów leczniczych, tabletki do leczenia szumu usznego, 
bandaże na uszy, krople do uszu, krople do nosa, maści lecz-
nicze, maści antyseptyczne, maści przeciwzapalne, maści 
z antybiotykami, spreje lecznicze do gardła, spreje leczni-
cze do nosa, spreje lecznicze do uszu, 35 administrowanie 
działalnością handlową, administracyjne zarządzanie przed-
siębiorstwami handlowymi, administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie 
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie 
odnoszące się do metod sprzedaży, dystrybucja materiałów 
reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, za-
rządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe usłu-
gi doradcze dotyczące franchisingu, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom, konsultacja handlowa, 
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, pomoc przy 
zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc 
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczy-
zowego, przetwarzanie danych, reklama, marketing, udo-
stępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektro-
nicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów re-
klamowych i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów, sprzedaż 
detaliczna i/lub hurtowa następujących towarów: wyroby 
medyczne, patyczki do czyszczenia uszu do celów medycz-
nych, preparaty do czyszczenia nosa do celów medycznych, 
preparaty do czyszczenia uszu do celów medycznych, le-
karstwa, wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, 
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, farmaceutyczne 
produkty dermatologiczne, preparaty chemiczno - farma-
ceutyczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, świece 
do uszu do celów leczniczych, tabletki do leczenia szumu 
usznego, bandaże na uszy, krople do uszu, krople do nosa, 
maści lecznicze, maści antyseptyczne, maści przeciwzapal-
ne, maści z antybiotykami, spreje lecznicze do gardła, spreje 
lecznicze do nosa, spreje lecznicze do uszu, roztwory mydła, 
mydła, produkty z mydła, patyczki z watą do celów kosme-
tycznych, preparaty higieniczne w postaci środków toale-
towych, preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny 
osobistej, preparaty do czyszczenia uszu do celów higieny 
osobistej.

(210) 493217 (220) 2018 11 28
(731) KIJOWSKA-SZESZUŁA ALICJA F.H.U. DERMOCLUB, 

Gryfice
(540) DOREME

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 pigmenty i tusze do permanentnego ma-
kijażu, pigmenty kosmetyczne, barwniki bezpośrednie, 
3 kosmetyki, barwniki do celów kosmetycznych, produkty 
do makijażu twarzy i ciała, maseczki kosmetyczne, 35 sprze-
daż hurtowa i detaliczna następujących towarów: pigmenty 
i tusze do permanentnego makijażu, pigmenty kosmetycz-
ne, barwniki bezpośrednie, kosmetyki, barwniki do celów ko-
smetycznych, produkty do makijażu twarzy i ciała, maseczki 
kosmetyczne, 44 usługi w zakresie makijażu permanentnego.

(210) 493222 (220) 2018 11 28
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) BIELENDA SKIN LOVING OIL
(510), (511) 3 olejki do ciała.

(210) 493234 (220) 2018 11 29
(731) AGAPIT DYJAK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn
(540) A AGAPIT

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 
3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
mydła, środki do czyszczenia toalet, środki do czyszczenia 
okien i luster, środki do czyszczenia mebli, środki do nada-
wania połysku i polerowania podłóg, preparaty czyszczące 
do samochodów, detergenty do samochodów, detergenty 
do zmywarek do naczyń, środki perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty anty-
septyczne, środki do dezynfekcji rąk, fungicydy, odświeża-
cze powietrza, 7 myjnie samochodowe, maszyny do mycia 
samochodów, elektryczne parowe maszyny czyszczące, 
odkurzacze, odkurzacze do celów przemysłowych, odku-
rzacze do czyszczenia powierzchni, odkurzacze do terenów 
zewnętrznych, przemysłowe maszyny do czyszczenia po-
wierzchni, maszyny do mycia podłóg, maszyny do mycia 
ciśnieniowego, maszyny do polerowania, maszyny do ko-
szenia, traktory ogrodowe do koszenia trawników, akcesoria 
do koszenia trawników do pojazdów, zamiatarki drogowe, 
zamiatarki do trawników, 12 ciągniki i traktory, wózki uży-
wane do sprzątania, 16 ręczniki papierowe, ręczniki papie-
rowe do czyszczenia, papier toaletowy, 21 dozowniki mydła, 
dozowniki papieru, dozowniki do detergentów, dozowniki 
do kosmetyków, kosze na śmieci, zmiotki do okruchów, 
szczotki do mycia, worki na śmieci, przyrządy do mycia 
okien, mopy, szczotki do sprzątania, wycieraczki do oczysz-
czania butów, nieelektryczne trzepaczki do dywanów, 
35 sprzedaż urządzeń do sprzątania, mycia i czyszczenia, 
sprzedaż środków czyszczących, myjących i dezynfekcyj-
nych, sprzedaż artykułów higienicznych, sprzedaż wyposa-
żenia myjni samochodowych, sprzedaż maszyn i urządzeń 
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do obsługi terenów zielonych, sprzedaż maszyn i urządzeń 
czyszczących komunalnych, sprzedaż ciągników i traktorów, 
audyty w branży utrzymania czystości, doradztwo w zakre-
sie utrzymania czystości, 37 usługi czyszczenia, sprzątania 
i dezynfekcji budynków, hal, usługi mycia pojazdów, insta-
lacja, konserwacja i naprawy maszyn do sprzątania, maszyn 
czyszczących oraz myjni samochodowych, regeneracja i do-
ładowywanie baterii i akumulatorów, wypożyczanie maszyn 
i urządzeń do czyszczenia i mycia, 41 usługi organizowania 
i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, 
sympozjów, zjazdów w branży utrzymania czystości.

(210) 493235 (220) 2018 11 29
(731) AGAPIT DYJAK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn
(540) Septa

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 
3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
mydła, środki do czyszczenia toalet, środki do czyszczenia 
okien i luster, środki do czyszczenia mebli, środki do nada-
wania połysku i polerowania podłóg, preparaty czyszczące 
do samochodów, detergenty do samochodów, detergenty 
do zmywarek do naczyń, środki perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty anty-
septyczne, środki do dezynfekcji rąk, fungicydy, odświeżacze 
powietrza.

(210) 493269 (220) 2018 11 30
(731) MYSLYTSKYI SERGII, Macierzysz
(540) Brunch & Coffee

(531) 11.01.04, 11.03.04, 11.03.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą 
karaoke, organizowanie i obsługa konferencji, 43 bary szyb-
kiej obsługi, snack-bary, kafeterie, bufety, kawiarnie, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, 
usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, narady, 
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 
naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(210) 493280 (220) 2018 11 30
(731) SALA PAWEŁ, Pruszków
(540) in-med
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, szkolenia i nauczanie 
w dziedzinie medycyny, usługi trenerskie, kształcenie prak-
tyczne, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 
44 usługi psychologów, usługi w zakresie oceny psycholo-
gicznej, usługi diagnozy psychologicznej, usługi medyczne, 
usługi klinik zdrowia, usługi poradnictwa medycznego, usłu-
gi pomocy medycznej, usługi medyczne w zakresie pielę-
gniarstwa, usługi kosmetyczne.

(210) 493302 (220) 2018 11 30
(731) R&A GADGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) COCCINELLA TRAVEL
(510), (511) 39 organizacja i rezerwacja podróży, usługi biu-
ra turystycznego, 43 rezerwacja pokoi, usługi biur podróży 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania.

(210) 493304 (220) 2018 11 30
(731) KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA 

ROKOKO SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) ŚWIAT PERUK Peruki Kraków

(531) 29.01.05, 27.05.01, 02.03.02, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 26 peruki, włosy do przedłużania, ludzkie włosy, 
kosmyki włosów.

(210) 493307 (220) 2018 11 30
(731) GAWŁOWSKI MARCIN EUROMARKET, Ostrów Wlkp.
(540) 3mk

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 26.01.03, 26.01.17, 26.01.18, 
09.01.10

(510), (511) 9 etui na telefony, tablet, laptopy i inne urządze-
nia mobilne, folia ochronna na na telefony, tablety, laptopy 
i inne urządzenia mobilne, sprzęt do telefonii komputerowej, 
telefony, zestawy telefoniczne, wtyczki telefoniczne, ada-
ptery telefoniczne, słuchawki telefoniczne, futerały na te-
lefony, złącza do telefonów, baterie do telefonów, zestawy 
słuchawkowe do telefonów, osłony na telefony komórkowe, 
uchwyty samochodowe do telefonów, oprogramowanie 
do telefonów komórkowych, wyświetlacze do telefonów 
komórkowych, paski do telefonów komórkowych, ładowarki 
do telefonów komórkowych, pokrowce na słuchawki tele-
foniczne, instalacje telefoniczne do samochodów, urządze-
nia głośnomówiące do telefonów komórkowych, uchwyty 
przystosowane do telefonów komórkowych, stojaki dosto-
sowane do telefonów komórkowych, pamięci zewnętrzne 
do telefonów komórkowych, przejściówki do kabli telefo-
nów komórkowych, głośniki pomocnicze do telefonów 
komórkowych, moduły wyświetlacza do telefonów komór-
kowych, obudowy wymienne do telefonów komórkowych, 
przewody USB do telefonów komórkowych, stacje dokujące 
do telefonów komórkowych, gniazda wtykowe do prze-
dłużaczy telefonicznych, zestawy telefoniczne z ekranem 
i klawiaturą, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia 
rąk, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, 
osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, 
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zatyczki do gniazdek telefonów komórkowych zapobie-
gające dostawaniu się kurzu, folie ochronne na wyświetla-
cze przenośnych urządzeń elektronicznych, folie ochronne 
i ozdobne na przenośne urządzenia elektroniczne, akcesoria 
służące do zabezpieczania i ochrony ekranów lub obudów 
urządzeń elektronicznych, słuchawki, banki energii, pendri-
vy, pamięć przenośna, karty pamięciowe, czytniki kart pa-
mięci, ładowarki, zasilacze do laptopów, tabletów i innych 
urządzeń przenośnych, smartbandy, zegarki inteligentne, 
głośniki bezprzewodowe, kijki do robienia sobie zdjęć selfie 
i monopody, rysiki komputerowe, rysiki z końcówkami prze-
wodzącymi do urządzeń z ekranami dotykowymi, rysiki po-
jemnościowe do użytku ze wszystkimi urządzeniami z ekra-
nem dotykowym, 17 folie z tworzyw sztucznych do ochrony 
szkła i innych delikatnych materiałów powierzchniowych, 
folie z tworzyw sztucznych z nadrukiem, folia do lamino-
wania, folie wodoodporne z tworzyw sztucznych inne niż 
do pakowania, ozdobne folie z tworzyw sztucznych będące 
półproduktami, folie z polichlorku winylu inne niż do zawi-
jania lub pakowania, 35 usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, usługi handlu elektronicznego, mianowicie do-
starczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artykułów 
i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania 
materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości 
reklamowych w sieciach komputerowych, administrowanie 
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej folii ochronnych i ozdobnych oraz 
akcesoriów ochronnych, zabezpieczających i ozdobnych 
na przenośne urządzenia elektroniczne.

(210) 493347 (220) 2018 12 03
(731) ELECTRIC-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia
(540) electriCService

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 instalacja sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego w samochodach, instalowanie wyposażenia samo-
chodowego, usługi w zakresie poprawy osiągów samocho-
dów i ich własności trakcyjnych, w tym tuning samochodów, 
usługi w zakresie diagnostyki, regeneracja części samocho-
dowych, usługi serwisowe, naprawcze, konserwacyjne, la-
kiernicze i blacharskie samochodów, instalowanie i naprawa 
urządzeń klimatyzacyjnych w samochodach, montaż i na-
prawa instalacji alarmowych w samochodach, zabezpie-
czanie samochodów przed korozją, mycie, czyszczenie, po-
lerowanie i usługi smarowania samochodów, wulkanizacja 
i bieżnikowanie opon.

(210) 493349 (220) 2018 12 03
(731) POSTDATA SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) wyGRAmy warsztaty gry rozwój

(531) 27.05.01, 26.01.03, 29.01.15
(510), (511) 35 doradztwo zawodowe (inne niż związane 
z edukacją i szkoleniami), pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działal-
nością gospodarczą, 41 organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie semi-
nariów i warsztatów [szkolenia], doradztwo w zakresie szko-
leń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo 
w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w za-
kresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo za-
wodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], 
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia biz-
nesowe, szkolenia dla dorosłych, prowadzenie warsztatów.

(210) 493354 (220) 2018 12 03
(731) JUZWA MARCIN EBV GROUP, Wrocław
(540) Canental
(510), (511) 20 meble.

(210) 493359 (220) 2018 12 03
(731) WASILEWSKI KRYSTIAN, Wrocław
(540) TYGRYS BIZNESU

(531) 03.01.04, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 16 druki, dzienniki, czasopisma, gazety, kalen-
darze, książki, notatniki, plakaty, albumy, prospekty, broszury, 
informatory, 35 reklama, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, or-
ganizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, produkcja filmów reklamowych, projektowanie mate-
riałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
publikowanie tekstów reklamowych, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, badania dotyczące działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, sprzedaż czasopism, gazet, plakatów, albumów, 
książek, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sporto-
we i kulturalne, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie balów, 
eventów, konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, 
zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festi-
wali filmowych, usługi edukacyjne, prowadzenie szkoleń, 
kursów, warsztatów, kształcenie praktyczne w formie poka-
zów, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, usługi reporterskie, 
usługi wydawnicze, komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie  
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe.
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(210) 493362 (220) 2018 12 03
(731) INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) IBG INVESTMENT

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 36 inwestycje finansowe, inwestycje majątko-
we, inwestycje w nieruchomości, finansowanie inwestycji 
budowlanych, usługi inwestowania w nieruchomości ko-
mercyjne, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, wynajem nieruchomości, organizo-
wanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie 
finansowania projektów budowlanych, wycena nierucho-
mości, 37 budownictwo, budowa części budynków, budo-
wa nieruchomości, budowa pomieszczeń, budowa mostów, 
budowa dróg, budownictwo komercyjne, budownictwo 
mieszkaniowe, informacja budowlana, konsultacje budowla-
ne, usługi budowlane, nadzór budowlany, zbrojenie budyn-
ków, izolowanie budynków, rozbiórka budynków, malowanie 
budynków, budownictwo przemysłowe, usługi budowlane 
i naprawy budynków, usługi zarządzania budową, wyrówny-
wanie terenu budowy, budowa instalacji wodociągowych, 
usługi doradztwa w zakresie budowy’ budynków, przygo-
towywanie terenu pod budowę, doradztwo inżynieryjne 
w związku z budownictwem, usługi inspekcji budowlanej 
w trakcie prac budowlanych, usługi nadzoru budowlanego 
w zakresie projektów budowlanych, usługi budowy kon-
strukcji tymczasowych, nadzór nad renowacją budynków, 
nadzór nad wyburzaniem budynków, konstruowanie budyn-
ków mieszkalnych i handlowych, instalacja izolacji termicz-
nej w budynkach, instalacja osprzętu i wyposażenia w bu-
dynkach, wynajem rusztowań budowlanych oraz platform 
budowlanych, wynajem narzędzi budowlanych, wynajem 
sprzętu budowlanego, wynajem maszyn budowlanych, in-
formacja o najmie sprzętu budowlanego, wypożyczanie po-
jazdów budowlanych do burzenia, wypożyczanie urządzeń 
stosowanych w budownictwie, budownictwo wodno-lądo-
we, montaż izolacji do budynków, naprawa maszyn budow-
lanych i sprzętu budowlanego, naprawcze roboty budowla-
ne, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych 
i budowlanych, konserwacja i naprawa budynków, instalacja 
prefabrykowanych elementów budowlanych, konserwacja 
nieruchomości, remont nieruchomości, budowa nierucho-
mości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, 
budowa infrastruktury, budowa oczyszczalni ścieków, mon-
taż instalacji przemysłowych, montaż konstrukcji budyn-
ków, montaż drzwi i okien, usługi montażowe rusztowań 
budowlanych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych 
i wodociągowych, instalacja gazociągów i wodociągów, in-
stalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja 
systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja urzą-
dzeń elektrycznych i generatorów prądu, instalacja rurocią-
gów, spawanie konstrukcji stalowych do celów budowla-
nych, spawanie do celów naprawczych, budowa systemów 
ścieków, usługi w zakresie instalowania kanałów ściekowych, 
wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, 
montaż i demontaż energetycznych linii przesyłowych, in-

stalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC, 42 pla-
nowanie budowy nieruchomości, projektowanie budowla-
ne, usługi inżynieryjne, projektowanie architektoniczne.

(210) 493364 (220) 2018 12 03
(731) INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) IBG ENGINEERING

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 6 metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, pre-
fabrykowane konstrukcje metalowe, 19 masa betonowa 
prefabrykowana, niemetalowe elementy budowlane prefa-
brykowane, niemetalowe części modułowe do budowania 
budynków prefabrykowanych, rury sztywne niemetalowe 
stosowane w budownictwie, asfalt, smoła, budynki przeno-
śne niemetalowe, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowe-
go w zakresie materiałów budowlanych, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w związku z ręcznymi urządzenia-
mi do budowy, sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku 
ze sprzętem budowlanym, obsługa marketingowa obrotu 
nieruchomościami, 36 dzierżawa budynków, wynajem bu-
dynków, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, 
wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, usługi 
zarządzania nieruchomościami, ocena i wycena nierucho-
mości, doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą budynków, 37 budownic-
two, budowa części budynków, budowa nieruchomości, 
budowa pomieszczeń, budowa mostów, budowa dróg, 
budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, 
informacja budowlana, konsultacje budowlane, usługi bu-
dowlane, nadzór budowlany, zbrojenie budynków, izolowa-
nie budynków, rozbiórka budynków, malowanie budynków, 
budownictwo przemysłowe, usługi budowlane i naprawy 
budynków, usługi zarządzania budową, wyrównywanie te-
renu budowy, budowa instalacji wodociągowych, usługi 
doradztwa w zakresie budowy budynków, przygotowywa-
nie terenu pod budowę, doradztwo inżynieryjne w związ-
ku z budownictwem, usługi inspekcji budowlanej w trakcie 
prac budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie 
projektów budowlanych, usługi budowy konstrukcji tym-
czasowych, nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad 
wyburzaniem budynków, konstruowanie budynków miesz-
kalnych i handlowych, instalacja izolacji termicznej w bu-
dynkach, instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, 
wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budow-
lanych, wynajem narzędzi budowlanych, wynajem sprzętu 
budowlanego, wynajem maszyn budowlanych, informacja 
o najmie sprzętu budowlanego, wypożyczanie pojazdów 
budowlanych do burzenia, wypożyczanie urządzeń stoso-
wanych w budownictwie, budownictwo wodno-lądowe, 
montaż izolacji do budynków, naprawa maszyn budowla-
nych i sprzętu budowlanego, naprawcze roboty budowla-
ne, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych 
i budowlanych, konserwacja i naprawa budynków, instalacja 
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prefabrykowanych elementów budowlanych, konserwacja 
nieruchomości, remont nieruchomości, budowa nierucho-
mości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, 
budowa infrastruktury, budowa oczyszczalni ścieków, mon-
taż instalacji przemysłowych, montaż konstrukcji budyn-
ków, montaż drzwi i okien, usługi montażowe rusztowań 
budowlanych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych 
i wodociągowych, instalacja gazociągów i wodociągów, in-
stalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja 
systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja urzą-
dzeń elektrycznych i generatorów prądu, instalacja rurocią-
gów, spawanie konstrukcji stalowych do celów budowla-
nych, spawanie do celów naprawczych, budowa systemów 
ścieków, usługi w zakresie instalowania kanałów ściekowych, 
wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, 
montaż i demontaż energetycznych linii przesyłowych, insta-
lowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC, 40 wytwa-
rzanie na zamówienie budynków prefabrykowanych, usługi 
spawalnicze, wytwarzanie na zamówienie prefabrykowa-
nych elementów konstrukcyjnych, 42 planowanie budowy 
nieruchomości, projektowanie budowlane, usługi inżynieryj-
ne, projektowanie architektoniczne, 43 wynajem budynków 
przenośnych, tymczasowe zakwaterowanie, hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.

(210) 493378 (220) 2018 12 04
(731) MATUSZKIEWICZ ANDRZEJ, Zielona Góra
(540) MUMUNO

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 24.17.02
(510), (511) 20 materace, poduszki, meble, pościel, 24 wsy-
py [pokrowce na materace], bielizna pościelowa i koce, prze-
ścieradła na łóżka.

(210) 493379 (220) 2018 12 04
(731) MATUSZKIEWICZ ANDRZEJ, Zielona Góra
(540) MUMUNO

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.24, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 20 materace, poduszki, meble, pościel, 24 wsy-
py [pokrowce na materace], bielizna pościelowa i koce, prze-
ścieradła na łóżka.

(210) 493380 (220) 2018 12 04
(731) MATUSZKIEWICZ ANDRZEJ, Zielona Góra
(540) MUMUNO DREAM MORE

(531) 29.01.13, 24.17.02, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 20 materace, poduszki, meble, pościel, 24 wsy-
py [pokrowce na materace], bielizna pościelowa i koce, prze-
ścieradła na łóżka.

(210) 493381 (220) 2018 12 04
(731) MATUSZKIEWICZ ANDRZEJ, Zielona Góra
(540) MUMUNO DREAM MORE

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 24.17.02, 
29.01.13

(510), (511) 20 materace, poduszki, meble, pościel, 24 wsy-
py [pokrowce na materace], bielizna pościelowa i koce, prze-
ścieradła na łóżka.

(210) 493382 (220) 2018 12 04
(731) FUNDACJA CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII, 

Bielsko-Biała
(540) BBQ 4.IT

(531) 29.01.12, 27.05.09, 27.05.15, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.03, 
26.01.18, 26.04.07

(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, apaszki 
[chustki], bandany na szyję, berety, czapki [nakrycia głowy], 
dzianina [odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami, ko-
szulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kap-
turem chroniące przed zimnem i wiatrem, nakrycia głowy, 
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, szale, 
szaliki, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe, artykuły gim-
nastyczne, balony, figurki do zabawy, gry planszowe, gry 
towarzyskie, piłki do gier, piłki do gier i zabaw, stoły do piłka-
rzyków, zabawki, zabawki wypchane, 41 nauczanie, kształce-
nie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, doradztwo 
zawodowe, informacja o imprezach rozrywkowych, infor-
macja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura 
fizyczna, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, 
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadze-
nie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
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i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizo-
wanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, redagowanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjne-
go, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi 
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia 
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne].

(210) 493387 (220) 2018 12 04
(731) ALTKOM AKADEMIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ALTKOM AKADEMIA

(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, komputery, urządze-
nia do przechowywania danych, programy komputerowe, 
aparatura do przetwarzania informacji, przyrządy pomia-
rowe, kontrolne i badawcze, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, drukarki do komputerów, pamięci kompute-
rowe, klawiatury komputerowe, 35 pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie w kom-
puterowych bazach danych, wyszukiwanie informacji dla 
osób trzecich w plikach komputerowych, 37 instalacja 
sprzętu komputerowego wraz z usługami serwisowymi, 
naprawą i konserwacją, 38 przesyłanie informacji teksto-
wej i obrazowej przez komputery, łączność przez terminale 
komputerowe, przesyłanie informacji, poczta elektronicz-
na, połączenie ze światową siecią komputerową za po-
średnictwem telekomunikacji, 41 działalność edukacyjna, 
nauczanie w szkołach wyższych, wszelkie formy szkolenia, 
organizowanie i prowadzenie seminariów i sympozjów, pu-
blikacja on-line książek i periodyków, publikowanie książek, 
42 prace badawcze i rozwojowe w dziedzinie nauk tech-
nicznych, oprogramowanie komputerowe i jego aktualiza-
cja, odzyskiwanie danych komputerowych, projektowanie 
systemów komputerowych i oprogramowania kompute-
rowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, 
wypożyczanie komputerów, analizy systemów komputero-
wych, oprogramowania komputerowego, administrowanie 
sieciami komputerowymi, konwersja danych przez progra-
my komputerowe.

(210) 493389 (220) 2018 12 04
(731) PANTHERA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RACE RENT & EXPERIENCE MORE

(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 37 wypożyczanie i wynajem maszyn budow-
lanych, 39 wypożyczanie i wynajem środków transportu, 
w szczególności samochodów, skuterów wodnych, statków, 
samolotów.

(210) 493392 (220) 2018 12 04
(731) BRATEK MACIEJ MB CONSULTING, Łódź
(540) VITESI

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, 35 usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w stacjonarnych punktach sprzedaży 
i za pośrednictwem sieci Internet w związku z odzieżą i do-
datkami odzieżowymi.

(210) 493395 (220) 2018 12 04
(731) ADEPT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ai Adept Investment

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomością, zarządzanie 
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie kompleksów budynków, wynajem nieru-
chomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
organizacja najmu nieruchomości handlowych, wynajmo-
wanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wycena 
i zarządzanie nieruchomościami, organizowanie najmu nie-
ruchomości na wynajem, 37 budowanie nieruchomości, 
remont nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, budo-
wa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości 
mieszkalnych, budowa nieruchomości [budownictwo], bu-
dowa nieruchomości przemysłowych.

(210) 493410 (220) 2018 12 04
(731) BRIGHT FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Your KAYA
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, płyny do przemywania pochwy do higieny 
intymnej lub dezodoryzacji, preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących jako przybory toaletowe, pre-
paraty do kąpieli, nielecznicze, środki czyszczące do higieny 
intymnej, nielecznicze, chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, waciki do celów kosmetycznych, wata 



Nr  ZT04/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 39

do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, aloesowe 
preparaty do celów kosmetycznych, balsamy do celów ko-
smetycznych, mydła, olejki eteryczne, świece do masażu 
do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, 4 świece, 
świece zapachowe, 5 tampony, podpaski higieniczne, mydła 
antybakteryjne, żele do stymulacji seksualnej, sole do kąpieli 
mineralnych, pieluchomajtki dziecięce, pieluszki dla nie-
mowląt, intymne preparaty nawilżające, 10 prezerwatywy, 
kubeczki menstruacyjne, 16 pudełka z papieru lub kartonu.

(210) 493419 (220) 2018 12 04
(731) GROCHOT ANDRZEJ KAZIMIERZ PPT, Kraków
(540) K KRAVIEC

(531) 24.01.05, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, galanteria, odzież męska, odzież 
wierzchnia dla mężczyzn, odzież wieczorowa, garnitury, gar-
nitury wizytowe, garnitury wieczorowe, garnitury męskie, 
garnitury trzyczęściowe, koszule do garniturów, marynarki 
od garniturów, garnitury w sportowym stylu, paski do smo-
kingów, smokingi, fraki, paski, obuwie, obuwie dla mężczyzn, 
obuwie inne niż sportowe, eleganckie spodnie, koszule ele-
ganckie, eleganckie buty wyjściowe, krawaty, jedwabne kra-
waty, 35 sprzedaż hurtowa lub detaliczna odzieży, galanterii, 
odzieży męskiej, odzieży wierzchniej dla mężczyzn, odzieży 
wieczorowej, garniturów, garniturów wizytowych, garnitu-
rów wieczorowych, garniturów męskich, garniturów trzyczę-
ściowych, koszul do garniturów, marynarek od garniturów, 
garniturów w sportowym stylu, pasków do smokingów, 
smokingów, fraków, pasków, obuwia, obuwie dla mężczyzn, 
obuwia innego niż sportowe, eleganckich spodni, koszul 
eleganckich, eleganckich butów wyjściowych, krawatów, 
jedwabnych krawatów, 40 szycie odzieży na miarę, usługi 
szycia, przeróbki odzieży, usługi krawieckie, udzielanie infor-
macji związanych z krawiectwem, 42 projektowanie mody, 
projektowanie odzieży i obuwia.

(210) 493420 (220) 2018 12 04
(731) ASM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) ASM

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 7 separatory, separatory cyklonowe oraz części 
zamienne do nich, 8 narzędzia i przyrządy ręcznie sterowa-
ne dla rolnictwa, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej separatorów, separatorów cyklonowych oraz ich części 
zamiennych, usługi sprzedaży za pośrednictwem strony 
internetowej separatorów, separatorów cyklonowych oraz 
ich części zamiennych, usługi w zakresie sprzedaży katalogo-
wej oraz sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych 

separatorów, separatorów cyklonowych oraz ich części za-
miennych, usługi w zakresie organizowania aukcji interneto-
wych separatorów cyklonowych oraz ich części zamiennych, 
usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej sepa-
ratorów cyklonowych oraz ich części zamiennych, prezenta-
cja oferty handlowej w Internecie separatorów cyklonowych 
oraz ich części zamiennych.

(210) 493422 (220) 2018 12 04
(731) Maxima Healthcare Ltd, Seaford, GB
(540) Laktokol
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów 
medycznych, alginiany do celów farmaceutycznych, amino-
kwasy do celów medycznych, aminokwasy do celów wetery-
naryjnych, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy 
dla zwierząt, błonnik pokarmowy, chleb dla diabetyków 
przystosowany do celów medycznych, cukier do celów 
medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, 
diastaza do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przy-
stosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, drożdże do celów 
farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceu-
tycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy 
do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych, 
enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, estry celu-
lozy do celów farmaceutycznych, etery celulozy do celów 
farmaceutycznych, glukoza do celów medycznych, gumigu-
ta do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata 
lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, homogeni-
zowana żywność przystosowana do celów medycznych, je-
dzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, 
kolagen do celów medycznych, kolodium do celów farma-
ceutycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycz-
nych i weterynaryjnych, lecytyna do celów medycznych, leki 
dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych, liofilizowana żyw-
ność przystosowana do celów medycznych, liofilizowane 
mięso przystosowane do celów medycznych, mąka do ce-
lów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mlecz-
ko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe 
do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, 
napoje z mleka słodowego do celów medycznych, odżyw-
cze suplementy diety, pasza lecznicza dla zwierząt, pektyna 
do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceu-
tycznych, peptony do celów farmaceutycznych, preparaty 
albuminowe do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów we-
terynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów medycz-
nych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, prepa-
raty witaminowe, produkty uboczne z procesu obróbki zia-
ren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, propolis 
do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych 
lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, słód 
do celów farmaceutycznych, suplementy diety dla zwierząt, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające 
białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy 
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glu-
kozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy die-
ty zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające 
lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety 
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek 
kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, su-
plementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, żywność 
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dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana 
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowa-
na do celów medycznych.

(210) 493423 (220) 2018 12 04
(731) STANKIEWICZ JAN WINCENTY ZAKŁAD PRZEMYSŁU 

GUMOWEGO STARGUM, Stargard
(540) Stargum

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 17 granulki gumowe, wytłaczane granulki poli-
styrenowe, granulowane odpady gumowe, granulat z kau-
czuku po recyklingu, kauczuk syntetyczny w postaci granulek, 
wytłaczane granulki polistyrenowe do uszczelniania, granulki 
gumy zmieszanej z lepiszczem poliuretanowym, wióry lub 
granulki gumowe używane jako pokrycia placów zabaw, 
wióry lub granulki gumowe używane jako nawierzchnie 
sportowe i rekreacyjne, mieszanki termoplastyczne w formie 
granulek do użytku w produkcji, termoplastyczne żywice ela-
stomerowe w postaci granulek do użytku w produkcji, żywice 
sztuczne w postaci granulek do użytku w produkcji, wytłacza-
ne tworzywa sztuczne w postaci granulek do użytku w pro-
dukcji, guma, guma syntetyczna, guma pochodząca z recy-
klingu, materiały wyściełające z gumy, wypełniacze izolacyjne, 
materiały do wypełniania, materiały wypełniające z gumy, ob-
robiona guma w postaci proszku, będąca surowcem, uszczelki 
do użytku motoryzacyjnego, tuleje gumowe osłaniające czę-
ści maszyn, zderzaki amortyzujące gumowe, zawory klapowe 
gumowe, uszczelki gumowe, przewody gumowe, pierścienie 
gumowe, korki gumowe, zatyczki gumowe, linki gumowe, liny 
gumowe, rurki gumowe, odboje gumowe, gumowe pokrycia 
wyłączników, podkładki gumowe chroniące haczyki, uniwer-
salne gumowe szczeliwa silikonowe, izolacja gumowa amor-
tyzująca wstrząsy, zaciski gumowe do rur, podkładki gumo-
we chroniące sworznie, podkładki gumowe chroniące śruby, 
amortyzatory gumowe do maszyn przemysłowych, gumowa 
wyściółka do kontenerów przewozowych, gumowe części 
do maszyn rolniczych, gumowe części do przemysłu motory-
zacyjnego, 19 nawierzchnie z granulatu gumowego stosowa-
ne na placach zabaw, nawierzchnie z granulatu gumowego 
stosowane w obiektach sportowych i rekreacyjnych, płytki 
gumowe, podłogi gumowe, gumowe płytki podłogowe, 
gumowe listwy podłogowe, krawędzie trawników z tworzy-
wa sztucznego, niemetalowy materiał na podłogi sportowe, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa granulatu gumowego 
stosowanego na placach zabaw, w obiektach sportowych 
i rekreacyjnych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa materiałów 
wypełniających z gumy, wyrobów z gumy, gumowych czę-
ści do maszyn rolniczych, gumowych części do przemysłu 
motoryzacyjnego.

(210) 493424 (220) 2018 12 04
(731) DMOWSKI KAMIL DMOSTAL, Łuków
(540) D DMOSTAL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.21, 
27.05.24, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18

(510), (511) 6 balustrady metalowe, balustrady metalowe 
do balkonów, balustrady metalowe do mostów, balustrady 
metalowe do ogrodzeń, metalowe słupki do balustrad, tral-
ki do balustrad metalowych, wsporniki metalowe do ba-
lustrad, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 
konstrukcje stalowe, metalowe konstrukcje i budynki prze-
nośne, metalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, metalowe łączniki do ogrodzeń, metalowe słupy 
ogrodzeniowe, metalowe panele ogrodzeniowe, metalowe 
materiały na ogrodzenia, ogrodzenia z metali nieszlachet-
nych, metalowe ogrodzenia stosowane w pomieszcze-
niach, podpory metalowe do słupków ogrodzeniowych, 
ogrodzenia metalowe, metalowe ogrodzenia łańcuchowe, 
metalowe ogrodzenia druciane, schody z metalu, stopnie 
schodów metalowe, metalowe obudowy schodów, me-
talowe poręcze do schodów, metalowe klatki schodowe 
do budynków, metalowe schody do użytku z rusztowa-
niem, wangi metalowe, konstrukcyjne zadaszenia meta-
lowe, metalowe grzbiety dachu, metalowe naroża dachu, 
metalowe pokrycia dachów, metalowe panele dachowe, 
metalowe więźby dachowe, metalowe szkielety dachowe, 
membrany dachowe z metalu, kątowniki stalowe do da-
chów, dachówki metalowe, metalowe materiały dachowe, 
metalowe elementy dachowe, metalowe, dachowe otwory 
wentylacyjne, dachy z metalu na konstrukcje, blacha do po-
krycia dachu z metalu, aluminiowe materiały uszczelniają-
ce do krycia dachów, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
stali czarnej, stali nierdzewnej, aluminium, akcesoriów me-
talowych, blach, ceowników, kątowników, płaskowników, 
prętów kwadratowych, prętów okrągłych, prętów żebro-
wanych, profili, rur, daszków, zaślepek, łączników słupków, 
maskownic, rozet, uchwytów do szkła, uchwytów przelo-
towych, farb, kolan, kotew budowlanych, muf, nypli, śrub, 
podkładek, trójników, uszczelek do kołnierzy, konstrukcji 
ze stali, zaworów kulowych, balustrad, bram, ogrodzenia, 
schodów, zadaszenia, 37 spawanie do celów naprawczych, 
spawanie konstrukcji stalowych do celów budowlanych, 
malowanie i lakierowanie, malowanie natryskowe metali, 
malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania 
korozji, usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, 
polerowanie i nadawanie połysku, 40 usługi spawalnicze, 
cięcie metalu, cięcie stali, cieplna obróbka metali, obróbka 
cieplna rud, usługi czyszczenia stali nierdzewnej, obróbka 
metalu, kształtowanie metalu, kształtowanie elementów 
metalowych, barwienie metali inne niż malowanie, polero-
wanie metali, usługi polerowania stali nierdzewnej, obrób-
ka powierzchni metalowych poprzez szlifowanie dokładne 
i polerowanie ścierne, polerowanie materiałami ściernymi, 
usługi polerowania, szlifowanie, usługi tokarskie, wiercenie 
w metalach.

(210) 493425 (220) 2018 12 04
(731) KUKLA ADAM, HOBOT PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANO-REMONTOWE MASTERBUD  
SPÓŁKA CYWILNA, Herby

(540) 1997 MASTERBUD
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.07.01, 27.07.11, 
27.07.24, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 07.03.11, 
07.03.12

(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi remontowe, usługi 
wyburzeniowe, budowa bloków mieszkalnych, budowa bu-
dynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków 
na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na za-
kwaterowanie wakacyjne, budowa części budynków, budo-
wa domów, budowa domów na zamówienie, budowa nieru-
chomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa 
nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości prze-
mysłowych, budownictwo, nadzór nad robotami budow-
lanymi, remont nieruchomości, remontowanie budynków, 
renowacja budynków, stawianie fundamentów, stawianie 
ogrodzeń zabezpieczających, usługi konstrukcyjne, usługi 
naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie budo-
wania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie 
budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie sta-
wiania budynków, usługi rozbiórkowe, usługi doradcze do-
tyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące 
remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji 
budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nierucho-
mości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budow-
nictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi do-
radztwa w zakresie budowy budynków, usługi generalnych 
wykonawców budowlanych, usługi informacyjne w zakresie 
konstrukcji budynków, usługi odnawiania budynków, usługi 
odnawiania mieszkań, usługi w zakresie remontów budyn-
ków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznosze-
nie budynków prefabrykowanych, wznoszenie obszarów 
mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków 
i konstrukcji, zarządzanie projektami budowlanymi na tere-
nie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji 
w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem 
budowy.

(210) 493429 (220) 2018 12 04
(731) BROCZKOWSKA ALICJA, Nadolice Małe
(540) ALA FASHION

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.12, 
26.03.23

(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież wierzchnia dla 
kobiet, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież dziewczęca, 
odzież do spania, odzież wieczorowa, swetry, topy, sukienki, 
suknie, T-shirty, koszulki, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, 
bielizna damska, odzież sportowa, odzież treningowa, bie-
lizna termoaktywna, skarpety termoaktywne, funkcjonalne 
koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktyw-
ne, termoaktywne nakrycia głowy, odzież o termoizolacyj-
nych właściwościach, podkoszulki sportowe, czapki sporto-
we, koszule sportowe, bluzy sportowe, skarpetki sportowe, 
skarpety sportowe, komplety sportowe, spodnie sportowe, 
szorty sportowe, buty sportowe, obuwie sportowe, kurtki 
sportowe, płaszcze sportowe, stroje sportowe, rajstopy spor-
towe, staniki sportowe, narzutki sportowe, koszulki sportowe 
i bryczesy do uprawiania sportów, stroje do sportów walki, 
skarpety do sportów wodnych, kurtki sportowe do roz-
grzewki, topy sportowe do rozgrzewki, bluzy sportowe 
z kapturem, buty treningowe, buty tenisowe, koszule spor-

towe pochłaniające wilgoć, spodnie sportowe pochłaniające 
wilgoć, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, stroje 
dla sędziów sportowych, kombinezony piankowe do spor-
tów wodnych powierzchniowych, koszule z ochraniaczami 
do użytku sportowego, spodnie z ochraniaczami do użytku 
sportowego, szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, 
kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów pod-
wodnych, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, stroje kąpielowe, 
kąpielówki, 35 sprzedaż hurtowa lub detaliczna odzieży 
i dodatków odzieżowych, sprzedaż hurtowa lub detalicz-
na w związku z obuwiem, sprzedaż hurtowa lub detaliczna 
w związku z odzieżą sportową, sprzedaż hurtowa lub deta-
liczna odzieży damskiej, odzieży wierzchniej dla kobiet, odzieży 
wierzchniej dla dziewcząt, odzieży dziewczęcej, odzieży do spa-
nia, odzieży wieczorowej, swetrów, topów, sukienek, sukni,  
T-shirtów, koszulek, bluzek, spódnic, koszul, spodni, bielizny 
damskiej, odzieży treningowej, bielizny termoaktywnej, 
skarpet termoaktywnych, funkcjonalnych koszulek termo-
aktywnych, funkcjonalnych spodni termoaktywnych, termo-
aktywnych nakryć głowy, odzieży o termoizolacyjnych wła-
ściwościach, podkoszulek sportowych, czapek sportowych, 
koszul sportowych, bluz sportowych, skarpetek sportowych, 
skarpet sportowych, kompletów sportowych, spodni spor-
towych, szortów sportowych, butów sportowych, obuwia 
sportowego, kurtek sportowych, płaszczów sportowych, 
strojów sportowych, rajstop sportowych, staników sporto-
wych, narzutek sportowych, koszulek sportowych i brycze-
sów do uprawiania sportów, strojów do sportów walki, skar-
pet do sportów wodnych, kurtek sportowych do rozgrzewki, 
topów sportowych do rozgrzewki, bluz sportowych z kaptu-
rem, butów treningowych, butów tenisowych, koszul spor-
towych pochłaniających wilgoć, spodni sportowych pochła-
niających wilgoć, biustonoszy sportowych pochłaniających 
wilgoć, strojów dla sędziów sportowych, kombinezonów 
piankowych do sportów wodnych powierzchniowych, ko-
szul z ochraniaczami do użytku sportowego, spodni z ochra-
niaczami do użytku sportowego, szortów z ochraniaczami 
do użytku sportowego, kombinezonów piankowych do nart 
wodnych i sportów podwodnych, koszulek typu rashguard 
do sportów wodnych, chroniących przed promieniowaniem 
UV, strojów kąpielowych, kąpielówek.

(210) 493430 (220) 2018 12 04
(731) BROCZKOWSKA ALICJA, Nadolice Małe
(540) HASH

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.17, 26.03.23, 
26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.10, 26.11.12, 
25.07.25

(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież wierzchnia dla 
kobiet, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież dziewczęca, 
odzież do spania, odzież wieczorowa, swetry, topy, sukienki, 
suknie, T-shirty, koszulki, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, 
bielizna damska, odzież sportowa, odzież treningowa, bie-
lizna termoaktywna, skarpety termoaktywne, funkcjonalne 
koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktyw-
ne, termoaktywne nakrycia głowy, odzież o termoizolacyj-
nych właściwościach, podkoszulki sportowe, czapki sporto-
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we, koszule sportowe, bluzy sportowe, skarpetki sportowe, 
skarpety sportowe, komplety sportowe, spodnie sportowe, 
szorty sportowe, buty sportowe, obuwie sportowe, kurtki 
sportowe, płaszcze sportowe, stroje sportowe, rajstopy spor-
towe, staniki sportowe, narzutki sportowe, koszulki sportowe 
i bryczesy do uprawiania sportów, stroje do sportów walki, 
skarpety do sportów wodnych, kurtki sportowe do roz-
grzewki, topy sportowe do rozgrzewki, bluzy sportowe 
z kapturem, buty treningowe, buty tenisowe, koszule spor-
towe pochłaniające wilgoć, spodnie sportowe pochłaniające 
wilgoć, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, stroje 
dla sędziów sportowych, kombinezony piankowe do spor-
tów wodnych powierzchniowych, koszule z ochraniaczami 
do użytku sportowego, spodnie z ochraniaczami do użytku 
sportowego, szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, 
kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów pod-
wodnych, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, stroje kąpielowe, 
kąpielówki, 35 sprzedaż hurtowa lub detaliczna odzieży 
i dodatków odzieżowych, sprzedaż hurtowa lub detalicz-
na w związku z obuwiem, sprzedaż hurtowa lub detaliczna 
w związku z odzieżą sportową, sprzedaż hurtowa lub detalicz-
na odzieży damskiej, odzieży wierzchniej dla kobiet, odzieży 
wierzchniej dla dziewcząt, odzieży dziewczęcej, odzieży do spa-
nia, odzieży wieczorowej, swetrów, topów, sukienek, sukni,  
T-shirtów, koszulek, bluzek, spódnic, koszul, spodni, bielizny 
damskiej, odzieży treningowej, bielizny termoaktywnej, 
skarpet termoaktywnych, funkcjonalnych koszulek termo-
aktywnych, funkcjonalnych spodni termoaktywnych, termo-
aktywnych nakryć głowy, odzieży o termoizolacyjnych wła-
ściwościach, podkoszulek sportowych, czapek sportowych, 
koszul sportowych, bluz sportowych, skarpetek sportowych, 
skarpet sportowych, kompletów sportowych, spodni spor-
towych, szortów sportowych, butów sportowych, obuwia 
sportowego, kurtek sportowych, płaszczów sportowych, 
strojów sportowych, rajstop sportowych, staników sporto-
wych, narzutek sportowych, koszulek sportowych i brycze-
sów do uprawiania sportów, strojów do sportów walki, skar-
pet do sportów wodnych, kurtek sportowych do rozgrzewki, 
topów sportowych do rozgrzewki, bluz sportowych z kaptu-
rem, butów treningowych, butów tenisowych, koszul spor-
towych pochłaniających wilgoć, spodni sportowych pochła-
niających wilgoć, biustonoszy sportowych pochłaniających 
wilgoć, strojów dla sędziów sportowych, kombinezonów 
piankowych do sportów wodnych powierzchniowych, ko-
szul z ochraniaczami do użytku sportowego, spodni z ochra-
niaczami do użytku sportowego, szortów z ochraniaczami 
do użytku sportowego, kombinezonów piankowych do nart 
wodnych i sportów podwodnych, koszulek typu rashguard 
do sportów wodnych, chroniących przed promieniowaniem 
UV, strojów kąpielowych, kąpielówek.

(210) 493431 (220) 2018 12 04
(731) KROKUS PRZETWÓRNIA OWOCÓW I WARZYW 

CZESŁAW CARYK SPÓŁKA JAWNA, Pająków
(540) JEM I JEM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 05.03.11, 
05.03.13, 05.03.14

(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), ajvar [pasta 
z papryki, bakłażanów i czosnku], borówki, przetworzone, ca-

ponata [duszone warzywa], cebula konserwowana, cebulki 
koktajlowe, cebulki marynowane, chile relleno, chipsy ba-
nanowe, chipsy jabłkowe, dżem imbirowy, dżem jeżynowy, 
dżem śliwkowy, dżem z rabarbaru, dżem z żurawiny, dżemy, 
dżemy i marmolady owocowe, dżemy jagodowe, dżemy ma-
linowe, dżemy owocowe, dżemy truskawkowe, galareta, ga-
lareta migdałowa, galaretki, galaretki z warzyw, guacamole, 
hummus, hummus [pasta z ciecierzycy], guacamole [pasta 
z awokado], kompot żurawinowy, koncentraty pomidoro-
we [purée], krem cytrynowy, bakłażany przetworzone, bób, 
brokuły.

(210) 493432 (220) 2018 12 04
(731) FARMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeziny
(540) FARMER BRZEZINY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 02.09.14, 
03.07.03, 03.07.24, 03.04.18, 03.04.24, 03.04.26, 03.03.01, 
03.03.24, 03.03.26, 02.07.01, 02.07.21, 02.07.23, 05.07.02, 
26.11.03, 26.11.07, 26.11.09, 26.11.10, 26.11.13, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.12, 26.01.14, 26.01.15, 26.01.16

(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, suplementy 
witaminowe dla zwierząt, mieszanki paszowe uzupełniające, 
31 karmy i pasze dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, 
napoje dla zwierząt, słód dla zwierząt, mączka dla zwierząt, 
pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, 
preparaty spożywcze dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla 
zwierząt, suszona lucerna dla zwierząt, otręby jako pokarm 
dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, pasze zbożowe dla 
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pasze zwierzęce 
zawierające siano, pasze zwierzęce do stosowania podczas 
odsadzania zwierząt od matki, mielone produkty spożywcze 
dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodar-
skich, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, artykuły 
spożywcze dla zwierząt mlecznych, wytłoki nasion oleistych 
dla zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, 
mąka sojowa jako pokarm dla zwierząt, mączka sojowa jako 
pokarm dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla 
zwierząt, pasze zwierzęce w formie granulek, pasze zwierzę-
ce otrzymywane z siana, pasze zwierzęce w formie kawałków, 
preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, sól do lizania 
dla zwierząt, owies do spożycia przez zwierzęta, owsianka 
do spożycia przez zwierzęta, mąka do spożycia przez zwie-
rzęta, korzenie do spożycia przez zwierzęta, drożdże do spo-
życia przez zwierzęta, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, 
proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, kiełki pszeni-
cy jako pasza dla zwierząt, ziarna konserwowane do pasz dla 
zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, mączka lnia-
na jako pasza dla zwierząt, kukurydza przetworzona do spo-
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życia przez zwierzęta, nasiona przygotowane do spożycia 
przez zwierzęta, zboża przetworzone do spożycia przez 
zwierzęta, ziarna przetworzone do spożycia przez zwierzę-
ta, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, 
produkty zbożowe do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty 
słodowe do spożycia przez zwierzęta, artykuły spożywcze 
zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, odpady 
z przemiału ziaren zbóż do żywienia zwierząt, pasze zwierzę-
ce składające się z produktów z soi, pasze zwierzęce otrzy-
mywane z siana suszonego na powietrzu, produkty uboczne 
z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, sole 
mineralne dla bydła, produkty żywnościowe dla zwierząt 
na bazie mleka, substytuty mleka do użycia jako produkty 
żywnościowe dla zwierząt, pasze dla koni, pasze dla drobiu, 
pasze dla ślimaków, pasze do królików, pasze dla kóz, pasze 
dla owiec, pasze dla bydła, spożywcze pasze wzmacniają-
ce dla zwierząt, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji 
warzywnych, pasze mięsne w puszce dla młodych zwierząt, 
zboże surowe, zboże nieprzetworzone, koncentraty paszo-
we dla trzody, koncentraty paszowe, koncentraty dla bydła, 
koncentraty dla drobiu, pasze zwierzęce zawierające siano, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa karm i pasz dla zwierząt, 
mieszanek paszowych uzupełniających, mieszanek paszo-
wych dla zwierząt, napojów dla zwierząt, słodu dla zwierząt, 
mączki dla zwierząt, paszy dla zwierząt tucznych, produktów 
do tuczenia zwierząt, preparatów spożywczych dla zwierząt, 
syntetycznego pokarmu dla zwierząt, suszonej lucerny dla 
zwierząt, otrębów jako pokarmu dla zwierząt, ziarna do ży-
wienia zwierząt, pasz zbożowych dla zwierząt, pokarmu dla 
zwierząt domowych, pasz zwierzęcych zawierających siano, 
pasz zwierzęcych do stosowania podczas odsadzania zwie-
rząt od matki, mielonych produktów spożywczych dla zwie-
rząt, artykułów spożywczych dla zwierząt gospodarskich, 
spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt, artykułów 
spożywczych dla zwierząt mlecznych, wytłoków nasion 
oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodow-
lanych, mąki sojowej jako pokarmu dla zwierząt, mączki so-
jowej jako pokarmu dla zwierząt, wzbogacanych substancji 
odżywczych dla zwierząt, pasz zwierzęcych w formie granu-
lek, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana, pasz zwierzę-
cych w formie kawałków, preparatów zbożowych będących 
paszą dla zwierząt, soli do lizania dla zwierząt, owsa do spo-
życia przez zwierzęta, owsianki do spożycia przez zwierzę-
ta, mąki do spożycia przez zwierzęta, korzeni do spożycia 
przez zwierzęta, drożdży do spożycia przez zwierzęta, arty-
kułów jadalnych do żucia dla zwierząt, protein pszenicznych 
do żywności dla zwierząt, kiełków pszenicy jako pasz dla 
zwierząt, ziaren konserwowanych do pasz dla zwierząt, sie-
mienia lnianego jako paszy dla zwierząt, mączki lnianej jako 
paszy dla zwierząt, kukurydzy przetworzonej do spożycia 
przez zwierzęta, nasion przygotowanych do spożycia przez 
zwierzęta, zbóż przetworzonych do spożycia przez zwie-
rzęta, ziaren przetworzonych do spożycia przez zwierzęta, 
pasz zwierzęcych otrzymywanych z substancji warzywnych, 
produktów zbożowych do spożycia przez zwierzęta, eks-
traktów słodowych do spożycia przez zwierzęta, artykułów 
spożywczych zawierających fosforan służących do karmie-
nia zwierząt, pasz zwierzęcych zawierających siano suszone 
na powietrzu, odpadów z przemiału ziaren zbóż do żywie-
nia zwierząt, pasz zwierzęcych składających się z produktów 
z soi, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana suszonego 
na powietrzu, produktów ubocznych z procesu obróbki zia-
ren zbóż jako pasz dla zwierząt, soli mineralnych dla bydła, 
produktów żywnościowych dla zwierząt na bazie mleka, 
substytutów mleka do użycia jako produktów żywnościo-
wych dla zwierząt.

(210) 493436 (220) 2018 12 04
(731) VELACORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TextileCare

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 3 barwniki [środki chemiczne do ożywiania 
kolorów] do użytku domowego [pranie], preparaty wybie-
lające, artykuły do wybielania, dodatki do prania, preparaty 
do prania, środki ochronne do prania, preparaty do prania 
przyciągające brud, preparaty do prania przyciągające barw-
niki, preparaty chemiczne do prania.

(210) 493440 (220) 2018 12 03
(731) TRĄPCZYŃSKI ZBIGNIEW RENOMA MEBLE, 

Przybyszów
(540) RENOMA MEBLE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 
12.01.01, 12.01.10, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 20 wyroby stolarskie, meble domowe wyko-
nane z drewna, meble drewniane, łóżka drewniane, stelaże 
do łóżek drewnianych, meble tapicerowane, fotele, fote-
le wypoczynkowe, rozkładane fotele, fotele bujane, fotele 
rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z podnóżkiem, fote-
le rozkładane z odchylanym oparciem, rozkładane fotele 
do siedzenia i spania, fotele ergonomiczne z funkcją masażu 
na siedząco, niskie fotele bez podłokietników do siedzenia 
przy kominku, fotele z regulowanym oparciem i podparciem 
dla nóg, pufy, narożniki, kanapy, kanapo-tapczany, kanapy 
rozkładane, małe dwuosobowe kanapy, sofy, sofy rozkłada-
ne, sofy rozsuwane, łóżka, łóżka składane, regulowane łóżka, 
materace łóżkowe, zagłówki do łóżek, pręty do łóżek, spręży-
ny do łóżek, konstrukcje drewniane łóżka, poręcze do łóżek, 
metalowe ramy łóżek, stelaże tapczanów, tapczany wyko-
nane z drewna, tapczany posiadające miejsce do przecho-
wywania, tapczany wykonane z tworzyw sztucznych, łóżka 
zawierające stelaże do tapczanów, meble wypoczynkowe, 
meble do siedzenia, wymienne pokrycia na siedzenia dopa-
sowane na meble, wersalki, fronty do szafek, nogi do mebli, 
szafy, łóżka, komody, stoliki nocne wykonane z płyty wióro-
wej laminowanej, 35 sprzedaż hurtowa lub detaliczna wy-
robów stolarskich, mebli domowych wykonanych z drewna, 
mebli drewnianych, łóżek drewnianych, stelaży do łóżek 
drewnianych, mebli tapicerowanych, foteli, foteli wypo-
czynkowych, rozkładanych foteli, foteli bujanych, foteli roz-
kładanych w łóżka, foteli rozkładanych z podnóżkiem, foteli 
rozkładanych z odchylanym oparciem, rozkładanych foteli 
do siedzenia i spania, foteli ergonomicznych z funkcją masa-
żu na siedząco, niskich foteli bez podłokietników do siedze-
nia przy kominku, foteli z regulowanym oparciem i podpar-
ciem dla nóg, puf, narożników, kanap, kanapo-tapczanów, 
kanap rozkładanych, małych dwuosobowych kanap, sof, sof 



44 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT04/2019

rozkładanych, sof rozsuwanych, łóżek, łóżek składanych, re-
gulowanych łóżek, materaców łóżkowych, zagłówków do łó-
żek, prętów do łóżek, sprężyn do łóżek, konstrukcji drewnia-
nych łóżek, poręczy do łóżek, metalowych ram łóżek, stelaży 
tapczanów, tapczanów wykonanych z drewna, tapczanów 
posiadających miejsce do przechowywania, tapczanów wy-
konanych z tworzyw sztucznych, łóżek zawierających stelaże 
do tapczanów, mebli wypoczynkowych, mebli do siedzenia, 
wymiennych pokryć na siedzenia dopasowane na meble, 
wersalek, frontów do szafek, nóg do mebli, 37 tapicerowanie 
mebli, naprawa i konserwacja tapicerki, czyszczenia tapicer-
ki, ponowne tapicerowanie, instalacja mebli, lakierowanie 
mebli, stolarstwo meblowe [naprawa], instalowanie mebli 
na wymiar, odnowa, naprawa i konserwacja mebli, 40 usługi 
stolarskie, stolarstwo meblowe, produkcja mebli na zamó-
wienie i według specyfikacji osób trzecich, usługi tartaków, 
obróbka drewna, udzielanie informacji związanych z obrób-
ką drewna, heblowanie drewna, piłowanie drewna, lamino-
wanie drewna, konserwowanie drewna, obróbka drewna 
środkami do konserwacji, przetwarzanie kory drzew, cięcie 
na wymiar pianki poliuretanowej.

(210) 493442 (220) 2018 12 04
(731) KOSSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) brand_culture

(531) 29.01.07, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 26.11.01, 
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10

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

(210) 493452 (220) 2017 12 13
(731) SZYMCZAK IZABELA HAIR-LAB KLINIKA WŁOSÓW, 

Warszawa
(540) hairlab
(510), (511) 3 odżywki stosowane na włosy, płyny do kuracji 
wzmacniających włosy, kleje do przymocowywania sztucz-
nych włosów, kremy pielęgnacyjne do włosów, odżywki 
do włosów, płyny do włosów, preparaty do włosów, prepa-

raty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, kosmetyczne 
preparaty fryzjerskie, 10 protezy włosów, 41 seminaria edu-
kacyjne w zakresie technik fryzjerskich, organizacja szkoleń, 
szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, szkolenie w zakre-
sie kosmetyki i urody, 44 odbudowa włosów, uzupełnienie 
włosów, dopinanie włosów, przedłużanie, zagęszczanie, 
implantacja, wszczepianie włosów, udzielanie informacji 
w dziedzinie stylizacji włosów, usługi lecznicze związane 
z odrastaniem włosów, usługi w zakresie nauki o włosach 
i skórze głowy, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, zabiegi 
kosmetyczne dla włosów, fryzjerstwo, usługi fryzjerskie, kon-
sultacje psychologiczne.

(210) 493457 (220) 2018 12 05
(731) SZATAŃSKI TOMASZ, Otwock
(540) EST. 966

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.12, 26.04.16, 26.04.17, 
26.04.18

(510), (511) 25 odzież.

(210) 493484 (220) 2018 12 05
(731) ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ 

ZBROJNYCH, Lublin
(540) 

(531) 03.11.10, 24.01.09
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z ema-
lii komórkowej, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki 
[biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bran-
soletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], breloczki do kluczy 
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszka-
mi], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub de-
koracyjnymi zawieszkami], broszki [biżuteria], chronografy, 
czasomierze [zegarki], kolczyki, koperty do zegarków, kółka 
na klucze z metali szlachetnych, medale, medaliony [biżute-
ria], monety, naszyjniki [biżuteria], odznaki z metali szlachet-
nych, paski do zegarków, pierścionki [biżuteria], popiersia 
z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych, przyrzą-
dy do mierzenia czasu, pudełka do eksponowania zegarków, 
spinki do mankietów, szpilki [biżuteria], szpilki do krawatów, 
tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie zegarów 
i zegarków), wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe, 
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zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki do bre-
loków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, zegarki, zegary 
i zegarki elektryczne, zwijane etui na biżuterię, żetony mie-
dziane, 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru 
lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], albumy do wkleja-
nia, arkusze z nutami w formie drukowanej, artykuły biurowe 
[z wyjątkiem mebli], atlasy, bilety, biuletyny informacyjne, 
bloki [artykuły papiernicze], broszury, chorągiewki papiero-
we, czasopisma [periodyki], drukowane rozkłady, etykiety 
[owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru 
lub kartonu, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydru-
kowane], gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z ży-
czeniami, karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, 
karty pocztowe, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], 
koperty na butelki z papieru lub kartonu, książki, materiały 
do pisania, materiały do rysowania, materiały piśmienne, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [note-
sy], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, ołówki 
na grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe, opłatki 
do pieczętowania, papier, papier do pisania [listowy], papier 
w arkuszach [artykuły piśmienne], periodyki [czasopisma], 
pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra 
ze stali, podkładki na biurko, podpórki do książek, podręcz-
niki [książki], portrety, prospekty, przybory szkolne [artykuły 
piśmienne], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowa-
nia, publikacje drukowane, pudełka na pióra, reprodukcje 
graficzne, rysunki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, 
skoroszyty na dokumenty, stalówki, stalówki ze złota, suche 
kalkomanie, sztychy, ryty [grawiura], śpiewniki, teczki z notat-
nikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki 
z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torby pa-
pierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru 
lub tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, ulotki, usu-
walne znaczki (stemple), wieczne pióra, wycinki histologicz-
ne [materiał szkoleniowy], zakładki do książek, zeszyty do pi-
sania lub rysowania, znaczki pocztowe, mapy geograficzne, 
18 aktówki, chlebaki, etui na karty [portfele], etui na karty 
kredytowe (portfele), etui na klucze, etykiety skórzane, ko-
perty ze skóry do pakowania, parasole, paski do ekwipunku 
wojskowego, plecaki, podróżne torby na ubranie, pojem-
niki na wizytówki, przywieszki do bagażu, pudła skórzane 
na kapelusze, siodła do jazdy konnej, teczki konferencyjne, 
torby, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, 
torebki, walizki, walizki z kółkami, zestawy podróżne [wyro-
by skórzane], 21 kubki, kufle, kufle na piwo, menażki, pędzle 
do golenia, 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, 
bryczesy, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, 
chustki [apaszki], czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia 
głowy], daszki do czapek, fartuchy [odzież], fulary [ozdobne 
krawaty], garnitury, kamizelki, kaptury [odzież], kołnierzyki 
przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], koszule, 
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, 
krawaty, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, mundury, nakrycia głowy, narzut-
ki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimna-
styczne, ocieplacze, odzież, odzież dla rowerzystów, odzież 
gimnastyczna, odzież gotowa, odzież z imitacji skóry, odzież 
ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, palta, 
pantofle domowe, paski [odzież], pasy do przechowywa-
nia pieniędzy [odzież], pelerynki, pikowane kurtki [odzież], 
piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, 
poncza, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, skarpetki, 
spódnice, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach 
do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szlafroki, tryko-
ty, trykoty [ubrania], 41 fotoreportaże, informacja o edukacji, 
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekre-

acji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
kształcenie praktyczne [pokazy], montaż taśm wideo, na-
grywanie na taśmach wideo, organizacja imprez rozrywko-
wych typu cosplay, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie za-
wodów sportowych, pisanie scenariuszy, produkcja filmów, 
innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja 
muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewod-
nikiem, przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), spraw-
dziany edukacyjne, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostęp-
nianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie mu-
zyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie 
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi parków 
rozrywki, usługi pokazów filmowych, wystawianie spektakli 
na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie 
[edukacja].

(210) 493491 (220) 2018 12 05
(731) BENIAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Ciele

(540) REXUS

(531) 29.01.12, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 8 nożyczki do papieru, nożyczki dla dzieci, no-
życzki do użytku domowego, 16 materiały piśmienne i wy-
posażenie edukacyjne, artykuły biurowe [z wyjątkiem me-
bli], artykuły piśmiennicze, artykuły papiernicze, materiały 
drukowane, drukowane materiały edukacyjne, przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], materiały i środki dla artystów 
i do dekoracji, papier rysunkowy, papier ksero, papier do dru-
karek, papier kserograficzny, papier do kopiowania, papier 
do korespondencji, kartki papieru [wkłady], zeszyty, bruliony, 
dzienniczki ucznia, plany lekcji, pamiętniki, dzienniki, zeszyty 
nutowe, bloczki do pisania, bloki [artykuły papiernicze], no-
tatniki [notesy], kołonotatniki, kostki do notowania, koperty 
[artykuły piśmienne], wycinanki papierowe, książki do malo-
wania, książki dla dzieci, książki edukacyjne, litery samoprzy-
lepne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], kalkomanie 3D 
do stosowania na każdej powierzchni, papier samoprzylep-
ny, samoprzylepne etykiety drukowane, szablony [artykuły 
piśmienne], aplikacje z papieru, arkusze papieru [artykuły 
papiernicze], plakaty z papieru, teczki [artykuły papiernicze], 
segregatory, skoroszyty, artykuły do pisania i stemplowania, 
artykuły do korektorowania i ścierania, kleje do materiałów 
papierniczych lub do użytku domowego, zestawy piśmienne, 
pióra i długopisy, długopisy kolorowe, kredki do kolorowania, 
kredki ołówkowe, kredki świecowe, pastele [kredki], zakreśla-
cze, flamastry, mazaki, markery, pisaki, pisaki kolorowe, kreda 
do rysowania, wkłady do długopisów, farby szkolne, pudełka 
z farbami [artykuły szkolne], pędzle, zestawy do malowania 
dla dzieci, ołówki, rysiki, linijki, ekierki, kątomierze [do użytku 
papierniczego i biurowego], zestawy rysunkowe [komplety 
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kreślarskie], kreślarskie szablony, cyrkle, zszywacze [artykuły 
biurowe], zszywki [artykuły papiernicze], rozszywacze, pinez-
ki [artykuły papiernicze], spinacze do papieru [materiały pi-
śmienne], klamerki, klipsy do papieru, taśma klejąca, dozow-
niki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], temperówki, gumki 
do ścierania, korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory 
w taśmie [artykuły biurowe], dziurkacze [artykuły biurowe], 
noże do papieru [artykuły biurowe], zakładki, datowniki, atra-
ment, tusze do pieczątek, gąbki do kredy, gąbki do tablic su-
chościeralnych, tablice na notatki, piórniki, etui na przybory 
do pisania, podkładka na biurko, pojemniki na biurko, półki 
[pojemniki] na dokumenty, przekładki do dokumentów, ko-
szulki na dokumenty do użytku biurowego, okładki, obwolu-
ty [artykuły papiernicze], torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, papierowe torebki do pakowania, arkusze do pakowa-
nia z papieru, dekoracyjny papier do pakowania, opakowania 
na prezenty, pudełka kartonowe, kartki okolicznościowe, 
kartki świąteczne, kartki urodzinowe, zaproszenia, zawiado-
mienia, dyplomy drukowane, kartki motywacyjne, papeteria 
zapachowa, ozdoby papierowe na przyjęcia, artykuły papier-
nicze na przyjęcia, serwetki stołowe papierowe, brystol, kre-
pina, blistry, papier na wizytówki [produkt półprzetworzony], 
identyfikatory [artykuły biurowe], kalendarze, terminarze, or-
ganizery osobiste, albumy do zdjęć, 18 worki ze sznurkiem, 
tornistry szkolne, plecaki uczniowskie, plecaki, torebki, torby 
na ramię, torby gimnastyczne, torby na buty, torby sportowe, 
portfele, saszetki, kosmetyczki, kuferki, etui, futerały na doku-
menty, etui na bilety okresowe, etui na wizytówki, 21 bidony 
[puste], pudełka śniadaniowe, skarbonki, skarbonki [świnki], 
25 fartuchy, fartuchy papierowe, fartuchy z tworzyw sztucz-
nych, fartuszki, odzież gimnastyczna, 28 gry, gry fabularne, 
gry karciane, gry planszowe, gry quizowe, gry towarzyskie, 
kości do gry, łamigłówki, domino, puzzle, szachy, warcaby, 
tarcze strzelnicze, plastelina do zabawy, ciastolina, czapeczki 
papierowe [akcesoria na przyjęcia], maski papierowe, artyku-
ły do zabawy dla dzieci, zabawki, zabawki edukacyjne.

(210) 493492 (220) 2018 12 05
(731) KUBRAK ROBERT JERZY, Bydgoszcz
(540) LAFAYE
(510), (511) 30 kawa, kawa bezkofeinowa, filtry w postaci to-
reb papierowych wypełnione kawą, gotowa kawa i napoje 
na bazie kawy, kapsułki z kawą, kawa mielona, kawa niepalo-
na, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], 
kawa rozpuszczalna, kawa w formie mielonej, kawa w for-
mie parzonej, kawa w postaci całych ziaren, torebki z kawą, 
espresso, mielone ziarna kawy, napoje sporządzane z kawy, 
palone ziarna kawy, preparaty do sporządzania napojów 
[na bazie kawy], ziarna kawy, kapsułki z herbatą, herbata, her-
bata czarna, herbata zielona, liście herbaty, biała herbata, her-
bata do zaparzania, herbata w torebkach, herbaty o smaku 
owocowym [inne niż lecznicze], wyroby cukiernicze, batoni-
ki, 35 usługi sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie 
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wyko-
rzystaniem telekomunikacji następujących towarów: kawa, 
kawa bezkofeinowa, filtry w postaci toreb papierowych wy-
pełnione kawą, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kap-
sułki z kawą, kawa mielona, kawa niepalona, kawa [palona, 
w proszku, granulowana lub w napojach], kawa rozpuszczal-
na, kawa w formie mielonej, kawa w formie parzonej, kawa 
w postaci całych ziaren, torebki z kawą, espresso, mielone 
ziarna kawy, napoje sporządzane z kawy, palone ziarna kawy, 
preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], ziarna 
kawy, kapsułki z herbatą, herbata, herbata czarna, herbata 
zielona, liście herbaty, biała herbata, herbata do zaparzania, 

herbata w torebkach, herbaty o smaku owocowym [inne niż 
lecznicze], wyroby cukiernicze, batoniki, elektryczne młynki 
do kawy, elektryczne spieniacze mleka do kawy, maszyny 
do wyciskania kawy, młynki do kawy, inne niż obsługiwa-
ne ręcznie, łyżeczki do kawy, łyżeczki do herbaty, miarki 
do kawy, domowe ekspresy do kawy[elektryczne], ekspresy 
do kawy (elektryczne -), ekspresy do kawy espresso, ekspresy 
do palenia ziaren kawy, elektryczne bezprzewodowe zapa-
rzacze do kawy, elektryczne dzbanki do kawy wyposażone 
w zaparzacz, elektryczne filtry do kawy, elektryczne urzą-
dzenia do palenia kawy, elektryczne zaparzacze do kawy, 
filtry do kawy elektryczne, filtry do herbaty [urządzenia], filtry 
do kawy papierowe, filtry papierowe do ekspresów do kawy, 
papierowe filtry do herbaty, kubki termiczne, ciśnieniowe 
ekspresy do kawy, dzbanki do kawy, dzbanki do parzenia 
kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy, nieelektryczne, fi-
liżanki do kawy, filtry do kawy, nie z papieru, stanowiące 
część nieelektrycznych zaparzaczy do kawy, filtry do kawy 
nieelektryczne, kubki do kawy, miarki do kawy, mieszadełka 
do kawy, młynki do kawy, nieelektryczne spieniacze mleka 
do kawy, elektryczne spieniacze do mleka, nieelektryczne 
młynki do kawy, ręczne młynki do kawy, puszki na herbatę, 
pudełka na herbatę, filiżanki na herbatę, sitka do herbaty, fil-
try do herbaty, nieelektryczne zaparzacze do herbaty, sitka 
do zaparzania herbaty, elektryczne zaparzacze do herbaty, 
43 usługi barów kawowych, usługi kawiarni, usługi herbaciar-
ni, usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], kafeterie 
[bufety].

(210) 493494 (220) 2018 12 05
(731) FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES 

CO., LTD., Wuhan City, CN
(540) MIFON
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, progra-
my komputerowe [oprogramowanie do pobrania], telefo-
ny komórkowe, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], 
skanery [urządzenia do przetwarzania danych], urządzenia 
do przetwarzania danych, mikrofony, kable światłowodo-
we, układy scalone, baterie elektryczne, biurowe urządzenia 
do dziurkowania kart, optyczne urządzenia komunikacyjne, 
tablice połączeń, tablice rozdzielcze, centrale telefoniczne, 
optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światło-
wody], włókna przewodzące światło, wagi analizujące masę 
ciała, routery sieciowe, urządzenia sterujące sieciowe, apara-
tura do komunikacji sieciowej.

(210) 493496 (220) 2018 12 05
(731) NERR PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki Dolne
(540) Nerr Pharma
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla fo-
tografii, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa 
sztuczne w stanie surowym, substancje chemiczne do kon-
serwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) 
przeznaczone dla przemysłu, 3 środki wybielające i inne 
substancje stosowane w praniu, mydła, środki perfumeryj-
ne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, 
środki do czyszczenia zębów, środki czyszczące do celów 
gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny 
intymnej, nielecznicze, 5 produkty farmaceutyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suple-
menty diety dla ludzi, plastry, materiały opatrunkowe, mate-
riały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki 
odkażające, środki dietetyczne, środki stosowane w odchu-
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dzaniu, preparaty chemiczne do celów medycznych, farma-
ceutycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczno-far-
maceutyczne, żywność funkcjonalna do celów medycznych, 
olejki eteryczne, 30 wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cu-
kier, miód, melasa (syropy), produkty zbożowe, przyprawy, 
słodziki, zioła do celów spożywczych, aromaty spożywcze, 
suplementy diety do celów innych niż medyczne składające 
się w przeważającej mierze z produktów zawartych w klasie 
30, 42 badania naukowe, badania w dziedzinie kosmetyki, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, usługi chemiczne, usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii, usługi inżynieryjne, usługi świadczone przez 
laboratoria naukowe.

(210) 493497 (220) 2018 12 06
(731) DEPCZYŃSKI ARKADIUSZ HERRERO, Tulce
(540) MO group

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 27 dywany ręcznie tkane, dywany maszynowe, 
dywany skórzane, chodniki, wykładziny dywanowe, pod-
kłady pod dywany i inne materiały do pokrywania pod-
łóg, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa obuwia, dywanów 
ręcznie tkanych, dywanów maszynowych, dywanów skó-
rzanych, chodników, wykładzin dywanowych, podkładów 
pod dywany i innych materiałów do pokrywania podłóg, 
środków do czyszczenia dywanów, artykułów do wypo-
sażenia wnętrz, sprzedaż detaliczna i hurtowa świadczona 
on-line obuwia, dywanów ręcznie tkanych, dywanów ma-
szynowych, dywanów skórzanych, chodników, wykładzin 
dywanowych, podkładów pod dywany i innych materiałów 
do pokrywania podłóg, środków do czyszczenia dywanów, 
artykułów do wyposażenia wnętrz, pokazy towarów, rekla-
ma, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udzielanie 
porad konsumentom, informacja handlowa, 42 projektowa-
nie dywanów, projektowanie wykładzin dywanowych, usłu-
gi architektów, designerów, doradców wyposażenia wnętrz 
na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktu 
do wyposażenia wnętrz, usługi na rzecz osób trzecich w za-
kresie projektowania i wyposażania wnętrz mieszkalnych, 
biurowych, gastronomicznych, łazienek, obiektów publicz-
nych, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposażenia 
i architektury wnętrz, doradztwo budowlane, ekspertyzy 
inżynieryjne, planowanie urbanistyczne, opracowywanie 
projektów technicznych, wzornictwo przemysłowe.

(210) 493515 (220) 2018 12 06
(731) DEPCZYŃSKI ARKADIUSZ HERRERO, Tulce
(540) MO rugs

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 27 dywany ręcznie tkane, dywany maszynowe, 
dywany skórzane, chodniki, wykładziny dywanowe, podkłady 
pod dywany i inne materiały do pokrywania podłóg, 35 sprze-
daż detaliczna i hurtowa dywanów ręcznie tkanych, dywanów 
maszynowych, dywanów skórzanych, chodników, wykładzin 
dywanowych, podkładów pod dywany i innych materiałów 
do pokrywania podłóg, środków do czyszczenia dywanów, 
artykułów do wyposażenia wnętrz, sprzedaż detaliczna 
i hurtowa świadczona on-line dywanów ręcznie tkanych, 
dywanów maszynowych, dywanów skórzanych, chodników, 
wykładzin dywanowych, podkładów pod dywany i innych 
materiałów do pokrywania podłóg, środków do czyszczenia 
dywanów, artykułów do wyposażenia wnętrz, pokazy towa-
rów, 42 projektowanie dywanów, projektowanie wykładzin 
dywanowych, usługi architektów, designerów, doradców wy-
posażenia wnętrz na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru 
i doboru produktu do wyposażenia wnętrz.

(210) 493517 (220) 2018 12 06
(731) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA 

W KRAKOWIE, Kraków
(540) emisja fotonów

(531) 01.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 certyfikaty drukowane, nalepki, naklejki, ety-
kiety z papieru, 41 usługi szkoleniowe dotyczące inżynierii 
elektrycznej, świadczenie usług edukacyjnych dotyczących 
biologii, 42 ocena jakości, ocena zagrożeń środowiskowych, 
usługi oceny pomiarów, ocena ryzyka naukowego, ocena 
jakości produktów, testowanie i ocena materiałów, oceny 
techniczne związane z projektowaniem, testowanie, ana-
liza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, 
usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, badania w dziedzi-
nie inżynierii elektrycznej, testowanie urządzeń w dziedzi-
nie inżynierii elektrycznej, usługi analiz i testów związane 
z urządzeniami inżynierii elektrycznej, testowanie urządzeń 
w dziedzinie inżynierii elektrycznej do celów certyfikacji, 
analizy biologiczne, badania biologiczne, certyfikacja, rozu-
miana jako kontrola jakości, testowanie jakości produktów 
do celów certyfikacji.

(210) 493527 (220) 2018 12 06
(731) KANDO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(540) PLATFORMA odblaskowa.pl
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(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akcesoria odblaskowe do zapobiegania wy-
padkom, a w szczególności: kamizelki, opaski, zawieszki, 
smycze, worki, kulki, patyczki, 11 latarki, latarki kieszonkowe, 
12 akcesoria rowerowe, w szczególności: lampki rowerowe, 
sakwy odblaskowe, 25 odzież odblaskowa, w szczególności: 
czapki, koszulki, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
akcesoriów odblaskowych do zapobiegania wypadkom, 
a w szczególności: kamizelek, opasek, zawieszek, smyczy, 
worków, kulek, patyczków, latarek, akcesoriów rowerowych.

(210) 493536 (220) 2018 12 07
(731) BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) Glifosin
(510), (511) 5 biocydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, 
pestycydy, preparaty do niszczenia szkodników.

(210) 493538 (220) 2018 12 07
(731) BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) Herbiko
(510), (511) 5 biocydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, 
pestycydy, preparaty do niszczenia szkodników.

(210) 493539 (220) 2018 12 07
(731) VICTORIA A. SAWOSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) STOK MARKET
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, in-
ternetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę 
bezpośrednią świeżych i gotowych artykułów spożywczych, 
nabiału, jaj, wędlin, mięsa, drobiu, dziczyzny, ryb, ekstraktów 
mięsnych, przetworów z mięsa lub ryb, ryb żywych, ziół 
ogrodowych świeżych, konserwowanych, mrożonych, su-
szonych i gotowanych owoców i warzyw, świeżych owoców 
i warzyw, świeżych grzybów, kwiatów naturalnych i suszo-
nych, orzechów laskowych, orzechów arachidowych, mig-
dałów, bakalii i dodatków do ciast, galaretek, dżemów, kon-
fitur, kompotów, miodu, melasy (syropy), drożdży, proszków 
do pieczenia, chleba, pieczywa, ciastek, deserów, herbaty, 
kawy, kakao, czekolady, cukru, soli, musztardy, octu, sosów 
(przypraw), tapioki, sago, kawy nienaturalnej, przypraw, mąki 
i produktów zbożowych, makaronów, kasz, ryżu, słodyczy 
i przekąsek, lodów, lodu, napojów i soków owocowych, 
wody mineralnej i gazowanej oraz innych napojów bez-
alkoholowych, syropów i innych preparatów do produkcji 
napojów, tłuszczy i olejów jadalnych, konserw i przetworów, 
mrożonek, żywności dietetycznej, żywności dla niemowląt, 
napojów alkoholowych i piwa, używek, papierosów i tyto-
niu, akcesoriów do palenia, produktów higienicznych, per-
fum i kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, środków 
do czyszczenia zębów, olejków eterycznych, nieleczniczych 
artykułów toaletowych, mydeł, środków do czyszczenia, po-
lerowania, szorowania i ścierania, środków wybielających i in-
nych substancji stosowanych w praniu, zapalniczek, podpa-
łek i zestawów oraz akcesoriów do grilla, lekarstw, paraleków 
i farmaceutyków, materiałów i preparatów sanitarnych, jed-
norazowych serwetek i pieluch, noży i widelców oraz sztuć-
ców, płyt, taśm, płyt kompaktowych, płyt DVD i innych mate-
riałów audiowizualnych, oprogramowania komputerowego, 
urządzeń oświetleniowych, zegarów i zegarków, artykułów 
papierniczych, artykułów piśmiennych, gazet, czasopism, 

map i książek, toreb, przyborów kuchennych i przyborów 
gospodarstwa domowego, opakowań i worków, opako-
wań do żywności, szkła i porcelany, szczotek oraz urządzeń 
i materiałów czyszczących, produktów do utrzymywania 
i konserwacji, świec i zniczy, gier i zabawek, odzieży, obu-
wia, nakryć głowy, biżuterii, wyrobów tekstylnych, artykułów 
pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, ar-
tykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, produktów 
związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, 
narzędzi, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym 
i zewnętrznym powierzchni, urządzeniem i wyposażeniem 
domu, artykułów wyposażenia wnętrz, elektrycznych urzą-
dzeń do gospodarstwa domowego, artykułów dziecięcych, 
pieluszek niemowlęcych jednorazowych z papieru lub celu-
lozy, artykułów i pożywienia dla zwierząt, produktów samo-
chodowych, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, 
internetowymi, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszech-
nianie sponsorowanych powierzchni reklamowych.

(210) 493542 (220) 2018 12 07
(731) Orion Corporation, Espoo, FI
(540) DONEFIEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne przeznaczone dla 
ludzi.

(210) 493546 (220) 2018 12 07
(731) CZAJA MISZCZAK MAŁGORZATA P.H. NOVA IMPEX, 

Ostrów Wielkopolski
(540) Coccola JEWELLERY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 14 biżuteria.

(210) 493551 (220) 2018 12 07
(731) KRAJOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

DROGOWEGO, Warszawa
(540) BEZPIECZNIE-CHCE SIĘ ŻYĆ!
(510), (511) 35 badanie opinii publicznej, przeprowadzanie 
sondaży głównie w zakresie rozpoznania i lokalizacji zagro-
żenia, działalność gospodarcza (prowadzenie badań), aukcje 
publiczne na cele fundacji, prowadzenie sprzedaży hurto-
wej i detalicznej towarów związanych z bezpieczeństwem 
na drogach, osiedlach, ulicach, 36 organizowanie zbiórek fun-
duszy na cele dobroczynne, pozyskiwanie sponsorów do fi-
nansowania działalności dobroczynnej, w tym na pomoc dla 
ofiar wypadków drogowych, 41 usługi z zakresu edukacji, na-
uczanie, szkolenia, organizacja różnorodnych kursów związa-
nych z bezpieczeństwem ruchu drogowego jak kursy przy-
gotowujące do uzyskania kartę rowerowej, motorowerowej, 
samochodowego prawa jazdy, kursy w zakresie pierwszej 
pomocy przedmedycznej, szkolenie kierowców w zakresie 
doskonalenie techniki jazdy, organizacja konkursów, prak-
tycznych pokazów i innych imprez w tematyce bezpieczeń-
stwa, organizowanie loterii na cele fundacji, organizowanie 
obozów tematycznych, emisja programów radiowych i tele-
wizyjnych w tematyce zagrożeń i bezpieczeństwa głównie 
ruchu drogowego, organizowanie kampanii informacyjnych 
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propagujących zasady bezpieczeństwa na drogach, organi-
zowanie seminariów, dyskusji panelowych na temat bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, 44 usługi w zakresie badań 
medycznych kierowców oraz badań zdolności psychotech-
nicznych do prowadzenia pojazdów.

(210) 493553 (220) 2018 12 07
(731) KRAJOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

DROGOWEGO, Warszawa
(540) KRAJOWE CENTRUM BRD

(531) 26.01.04, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 badanie opinii publicznej, przeprowadzanie 
sondaży głównie w zakresie rozpoznania i lokalizacji zagro-
żenia, działalność gospodarcza (prowadzenie badań), aukcje 
publiczne na cele fundacji, prowadzenie sprzedaży hurto-
wej i detalicznej towarów związanych z bezpieczeństwem 
na drogach, osiedlach, ulicach, 36 organizowanie zbiórek fun-
duszy na cele dobroczynne, pozyskiwanie sponsorów do fi-
nansowania działalności dobroczynnej, w tym na pomoc dla 
ofiar wypadków drogowych, 41 usługi z zakresu edukacji, na-
uczanie, szkolenia, organizacja różnorodnych kursów związa-
nych z bezpieczeństwem ruchu drogowego jak kursy przy-
gotowujące do uzyskania kartę rowerowej, motorowerowej, 
samochodowego prawa jazdy, kursy w zakresie pierwszej 
pomocy przedmedycznej, szkolenie kierowców w zakresie 
doskonalenie techniki jazdy, organizacja konkursów, prak-
tycznych pokazów i innych imprez w tematyce bezpieczeń-
stwa, organizowanie loterii na cele fundacji, organizowanie 
obozów tematycznych, emisja programów radiowych i tele-
wizyjnych w tematyce zagrożeń i bezpieczeństwa głównie 
ruchu drogowego, organizowanie kampanii informacyjnych 
propagujących zasady bezpieczeństwa na drogach, organi-
zowanie seminariów, dyskusji panelowych na temat bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, 44 usługi w zakresie badań 
medycznych kierowców oraz badań zdolności psychotech-
nicznych do prowadzenia pojazdów.

(210) 493568 (220) 2018 12 07
(731) KANDER BEATA BIURO TŁUMACZEŃ INTERTEXT, 

Warszawa
(540) INTERTEXT MULTILINGUAL COMMUNICATIONS

(531) 26.01.01, 26.03.01, 26.03.23, 26.04.02, 26.11.03, 26.11.09, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i za-
rządzania działalnością gospodarczą, dostarczanie bizneso-
wych informacji marketingowych, dostarczenie informacji 
biznesowych i handlowych on-line, elektroniczne przetwa-
rzanie danych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, 
elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, 
obróbka tekstów, obróbka i publikowanie tekstów reklamo-
wych, organizacja targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, skom-
puteryzowana edycja tekstów, sortowanie danych w bazach 
komputerowych, systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, transkrypcja przekazu, uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych ba-
zach danych, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej 
przy pomocy komputera, elektroniczne przesyłanie danych, 
przekazywanie informacji za pośrednictwem telefonu, prze-
kazywanie informacji za pomocą komputera, wypożyczanie 
urządzeń komunikacyjnych, 41 konferencje (organizowanie 
i prowadzenie), konsultacje edytorskie, korekta rękopisów, 
organizowanie i obsługa konferencji, pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, sporządzanie napisów, 
tłumaczenia, tłumaczenia językowe, tłumaczenia językowe 
ustne, tłumaczenia (usługi), tłumaczenie języka migowego, 
usługi w zakresie konferencji, usługi w zakresie tłumaczeń 
ustnych i pisemnych, wypożyczanie sprzętu wideo i audio, 
42 kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, 45 licencjonowanie własności inte-
lektualnej, uwierzytelnienie dokumentów prawnych, zarzą-
dzanie prawami autorskimi, zarządzanie prawami autorskimi 
twórców, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie 
znakami towarowymi.

(210) 493569 (220) 2018 12 07
(731) MŁYN OLIWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) bene vobis
(510), (511) 5 preparaty witaminowe i mineralne, suplemen-
ty diety, suplementy ziołowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze środkami spożywczymi.

(210) 493571 (220) 2018 12 07
(731) MŁYN OLIWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Bene Vobis

(531) 01.15.23, 05.03.16, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty witaminowe i mineralne, suplemen-
ty diety, suplementy ziołowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze środkami spożywczymi.

(210) 493573 (220) 2018 12 07
(731) MŁYN OLIWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
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(540) MŁYN OLIWSKI ANNO 1652

(531) 05.07.02, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 
27.07.01

(510), (511) 5 preparaty witaminowe i mineralne, suplemen-
ty diety, suplementy ziołowe, 29 suszone owoce, orzechy 
prażone, migdały przetworzone, nasiona przetworzone, 
rośliny strączkowe przetworzone, oleje jadalne, 30 mąka, 
płatki owsiane, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płat-
ki jęczmienne, kasze, ryż, cukier, przyprawy, herbaty, kawa, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spo-
żywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
spożywczymi.

(210) 493596 (220) 2018 12 09
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL, Kieźliny
(540) BIZON
(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpy-
lania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory [ge-
neratory prądu przemiennego], aparatura do odtaczania 
piwa pod ciśnieniem, aparaty do oczyszczania acetylenu, 
automaty do sprzedaży, automatyczne kotwice wielohako-
we [drapacze] do użytku okrętowego, awaryjne generatory 
prądotwórcze, betoniarki, bębny [części maszyn], brony, 
brzeszczoty pił [części maszyn], chłodnice do silników, cylin-
dry do maszyn, cylindry do silników, części hamulcowe, inne 
niż do pojazdów, czopy [części maszyn], czółenka [części ma-
szyn], czyszczalnie złożone do ziaren, dezyntegratory, dia-
menty szklarskie [części maszyn], dławnice [części maszyn], 
długopisy do druku 3D, dmuchawy do sprężania, wysysania 
i transportu gazu, dmuchawy do sprężania, zasysania i trans-
portu ziarna, dojarki mechaniczne, drążki będące częściami 
maszyn, inne niż do automatów do gier, drukarki 3D, dynama 
do rowerów, dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, 
dziurkarki [maszyny], dźwigi [urządzenia do podnoszenia 
i wyciągania], dźwigniki zębatkowe, elektrody do urządzeń 
spawalniczych, elektromechaniczne urządzenia do przyrzą-
dzania napojów, elektryczne maszyny i urządzenia do pole-
rowania woskiem, elektryczne narzędzia do ostrzenia krawę-
dzi nart, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne 
przyrządy do wyciągania gwoździ, elektryczne sokowirówki, 
elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, elektryczne 
urządzenia do otwierania okien, elektryczne urządzenia 
do spawania, elektryczne urządzenia do zamykania okien, 
elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa 
domowego, elektryczne zamknięcia drzwiowe, elektryczne 
zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], elewatory 
rolnicze, etykieciarki, eżektory [wyrzutniki], filtry [części ma-
szyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodzącego powie-
trza, do silników, formy [części maszyn], frezarki, galwaniza-
cyjne maszyny, galwanizacyjne urządzenia, garnki 
kondensacyjne [części maszyn], gaźniki, gąsienice gumowe 
będące częścią gąsienic maszyn budowlanych, gąsienice gu-

mowe będące częścią gąsienic maszyn górniczych, gąsieni-
ce gumowe będące częścią gąsienic maszyn i urządzeń ła-
dunkowo-rozładunkowych, gąsienice gumowe będące 
częścią gąsienic maszyn rolniczych, gąsienice gumowe bę-
dące częścią gąsienic pługów śnieżnych, generatory elek-
tryczności, giętarki, gładziarki [maszyny], głowice cylindrów 
do silników, głowice wiertarskie [części maszyn], grabie 
do zgrabiarek, gwinciarki [do nakrętek], hydrauliczne urzą-
dzenia do otwierania drzwi, hydrauliczne urządzenia 
do otwierania okien, hydrauliczne urządzenia do zamykania 
okien, hydrauliczne zamknięcia drzwi, imaki do narzędzi 
do obrabiarek, inkubatory do jaj, instalacje do centralnego 
odkurzania, instalacje do mycia pojazdów, instalacje konden-
sacyjne, instalacje odsysające pył do czyszczenia, iskrowniki 
zapłonowe, kabestany, kable sterownicze do maszyn i silni-
ków, kafary [maszyny], kalandry, kamienie młyńskie, kanały 
dymowe do kotłów maszynowych, klisze drukarskie, klocki 
hamulcowe, inne niż do pojazdów, kolektory wydechowe 
do silników, koła garncarskie, koła maszyn, koła szlifierskie 
[części maszyn], kołowrotki [przędzenie], kołowroty [do wy-
ciągania], kombajny zbożowe, kondensatory pary [części ma-
szyn], konwertory dla stalowni, konwertory katalityczne, kon-
wertory paliwa do silników spalinowych wewnętrznego 
spalania, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, kopyta 
szewskie [części maszyn], korbowody do maszyn, motorów 
i silników, korby [części maszyn], koronkarki [maszyny], kosiar-
ki, kosze samowyładowcze mechaniczne, kotły maszynowe 
[parowe], kowarki, krajalnice do chleba, krajalnice spiralne 
do warzyw, elektryczne, krajarki [maszyny], krążki [części ma-
szyn], krosna, krosna do wyrobów pończoszniczych, kubki 
udojowe do dojarek, kultywatory [maszyny], kurki spustowe, 
lampy lutownicze na gaz, lance termiczne [maszyny], lemie-
sze pługów, lutlampy [palniki do lutowania], łańcuchy 
do podnośników [części maszyn], łańcuchy napędowe, inne 
niż do pojazdów lądowych, łoża silnika, inne niż do pojaz-
dów lądowych, łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska 
do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciw-
cierne do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem, 
łuskarki ziarna, manipulatory przemysłowe [maszyny], masel-
nice, maszynki do siekania mięsa, maszynowe koła zamacho-
we, maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny dla 
mleczarstwa, maszyny dla odlewnictwa, maszyny dla piwo-
warstwa, maszyny dla włókiennictwa, maszyny do budowy 
dróg, maszyny do budowy torów kolejowych, maszyny 
do cerowania, maszyny do cienkiego obierania i cięcia, ma-
szyny do cienkiego wycinania skóry, maszyny do drukowa-
nia na cienkiej blasze, maszyny do filtrowania, maszyny 
do fotoskładu, maszyny do glazurowania, maszyny do gra-
werowania, maszyny do gwintowania, maszyny do kędzie-
rzawienia, maszyny do mieszania, maszyny do montażu ro-
werów, maszyny do mycia butelek, maszyny do mycia 
ciśnieniowego, maszyny do naciągu rakiet do tenisa, maszy-
ny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, maszyny do napeł-
niania butelek, maszyny do obrębiania, maszyny do obróbki 
drewna, maszyny do obróbki kamienia, maszyny do obróbki 
rud, maszyny do obróbki skóry, maszyny do obróbki szkła, 
maszyny do obróbki tytoniu, maszyny do odlewania czcio-
nek drukarskich, maszyny do oplatania, maszyny do ostrze-
nia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do pielenia, ma-
szyny do procesu pudlarskiego, maszyny do produkcji 
bitumu, maszyny do produkcji cukru, maszyny do produkcji 
masła, maszyny do produkcji papieru, maszyny do produkcji 
sznurka, maszyny do produkcji wody mineralnej, maszyny 
do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do prze-
twórstwa metali, maszyny do rafinacji ropy naftowej, maszy-
ny do regulowania [nastawiania], maszyny do robót ziem-
nych, maszyny do smołowania, maszyny do sortowania dla 
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przemysłu, maszyny do stereotypii [poligrafia], maszyny 
do strzyżenia sierści u zwierząt, maszyny do tłoczenia, ma-
szyny do typografii, maszyny do ubijania, maszyny do ukła-
dania szyn, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolni-
czego, maszyny do usuwania odpadków, maszyny 
do uszczelniania do celów przemysłowych, maszyny 
do wyrabiania kiełbas, maszyny do wysysania powietrza, 
maszyny do wytwarzania past spożywczych, maszyny 
do wyżymania prania, maszyny do zamykania butelek, ma-
szyny do zszywania, maszyny drenarskie, maszyny drukar-
skie, maszyny dziewiarskie, maszyny elektromechaniczne dla 
przemysłu chemicznego, maszyny farbiarskie, maszyny gór-
nicze, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], 
maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, ma-
szyny kopiące rowy [pługi], maszyny kruszące, maszyny 
na sprężone powietrze, maszyny odlewnicze i do formowa-
nia, maszyny podziałowe, maszyny przemysłowe do produk-
cji papierosów, maszyny rolnicze, maszyny rozpylające, ma-
szyny ssące do celów przemysłowych, maszyny wirujące, 
maszyny wydmuchowe, matryce drukarskie, maźnice [części 
maszyn], mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, mecha-
nizmy do warsztatów tkackich, mechanizmy napędowe, 
inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze 
do maszyn i silników, membrany do pomp, miechy [części 
maszyn], miechy do kuźni, mieszalniki, miksery elektryczne, 
miksery elektryczne do celów domowych, mizdrownice, 
młocarnie, młotki [części maszyn], młoty dźwigniowe, młoty 
elektryczne, młoty pneumatyczne, młynki do kawy, inne niż 
obsługiwane ręcznie, młynki do mielenia mąki [maszyny], 
młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcznym, młynki 
do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe 
elektryczne, młyny [maszyny], młyny odśrodkowe, napełniar-
ki, napędy pedałowe do maszyn do szycia, narzędzia [części 
maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, na-
rzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, nawijarki me-
chaniczne do przewodów giętkich, nicielnice tkackie, nitow-
nice [maszyny], noże [części maszyn], noże elektryczne, 
nożyce elektryczne, obicia do zgrzeblarek [części maszyn], 
obrabiarki, obrotowe prasy drukarskie, obrotowe prasy paro-
we do tkanin, przenośne, obudowy [części maszyn], obudo-
wy łożysk do maszyn, odkurzacze, odpowietrzacze [odgazo-
wywacze] wody zasilającej, odtłuszczacze [maszyny], 
okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów, okrawarki, 
osie do maszyn, osłony maszyn, osprzęt kotłów maszyno-
wych, ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek, ostrza 
do sieczkarni, oszczędzacze paliwa do silników, pakowarki, 
palniki gazowe do cięcia, palniki gazowe do lutowania, paski 
klinowe do silników, pasy do maszyn, pasy do podnośników, 
pasy do prądnic, pasy do przenośników, pasy do silników, 
pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, pier-
ścienie smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, piły 
[maszyny], piły o napędzie innym niż ręczny, pistolety [narzę-
dzia na naboje wybuchowe], pistolety dozujące klej, elek-
tryczne, pistolety natryskowe do malowania, pistolety pneu-
matyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, płuczkarki, 
pługi, pługi do usuwania darni, pługi śnieżne, płytki cierne 
hamulca, inne niż do pojazdów, pneumatyczne urządzenia 
do otwierania drzwi, pneumatyczne urządzenia do otwiera-
nia okien, pneumatyczne urządzenia do zamykania drzwi, 
pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, pneuma-
tyczne wysysarki oleju odpadowego, podajniki [części ma-
szyn], podajniki papieru [drukarstwo], podajniki taśmy kleją-
cej [maszyny], podgrzewacze wody [części maszyn], 
podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki 
do wagonów kolejowych, podnośniki pneumatyczne, pod-
stawy [statywy] maszyn, polerki [maszyny i urządzenia] elek-
tryczne, pompki napowietrzające do akwariów, pompy [czę-

ści maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy 
basenowe do wytwarzania przeciwprądu, pompy do insta-
lacji grzewczych, pompy do piwa, pompy na sprężone po-
wietrze, pompy odśrodkowe, pompy paliwowe samona-
stawne, pompy powietrzne [instalacje w warsztatach 
samochodowych], pompy próżniowe [maszyny], pompy 
smarownicze, postrzygarki [maszyny], pralki, pralki urucha-
miane monetą, prasownice, prasy [maszyny do celów prze-
mysłowych], prasy do paszy, prasy do wina, prasy filtracyjne, 
prasy typograficzne, prądnice prądu stałego, prowadnice 
do maszyn, prowadniki do maszyn dziewiarskich, przebijaki 
dziurkarek, przeciągarki [ciągarki] do metalu, przecinaki 
do maszyn, przecinarki [obrabiarki], przecinarki łukowe, prze-
grzewacze [kotły], przeguby uniwersalne [przeguby Carda-
na], przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne, inne niż 
do pojazdów lądowych, przekładnie zębate, inne niż do po-
jazdów lądowych, przekładnie, inne niż do pojazdów lądo-
wych, przemienniki momentu obrotowego, inne niż do po-
jazdów lądowych, przenośniki, przesiewacze, przesiewacze 
żużlu [maszyny], przesiewanie (instalacje do -), przetrząsacze 
do siana, przędzarki, przyrządy do polerowania butów, elek-
tryczne, przyrządy do przenoszenia ładunków na podusz-
kach powietrznych, przyrządy do zasuwania zasłon, sterowa-
ne elektrycznie, rampy załadunkowe, reduktory ciśnienia 
[części maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory ci-
śnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej 
do maszyn, silników i silników elektrycznych, roboty przemy-
słowe, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, 
rozpylacze do ścieków, rozruszniki nożne do motocykli, roz-
ruszniki silników, ruchome chodniki, ruchome schody, ruro-
we przenośniki pneumatyczne, rury do kotłów [części ma-
szyn], separatory para-olej [odolejacze pary], sieczkarnie, 
siewniki [maszyny], silniki do łodzi, silniki do poduszkowców, 
silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki hy-
drauliczne, silniki lotnicze, silniki na sprężone powietrze, silni-
ki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, silniki odrzu-
towe, inne niż do pojazdów lądowych, silniki parowe, silniki, 
inne niż do pojazdów lądowych, sita [maszyny lub części 
maszyn], składarki [drukarstwo], skraplacze powietrzne, skro-
baki do czyszczenia rur, skrzynie biegów, inne niż do pojaz-
dów lądowych, skrzynie korbowe do maszyn i silników, 
skrzynki na matryce [drukarstwo], smarownice [części ma-
szyn], snopowiązałki, sortownice, spawarki gazowe, spawarki 
łukowe, sprężarki do lodówek, sprężarki doładowujące, sprę-
żyny [części maszyn], sprzęgła wałów [maszyny], sprzęgła, 
inne niż do pojazdów lądowych, ssawki do odkurzaczy, ste-
rowniki do wind, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silni-
ków, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, stojany 
[statory], stoły do maszyn, stoły do pił [części maszyn], stru-
garki wzdłużne, suporty [części maszyn], suszarki wirowe 
[bez podgrzewania], suwnice pomostowe, szczotki [części 
maszyn], szczotki do odkurzaczy, szczotki elektryczne, 
szczotki prądnic, szczotki węglowe [elektryczność], szpule 
[części maszyn], szpule do krosien tkackich, szycie (maszyny 
do -), śrubokręty elektryczne, śrubokręty silnikowe, śrubokrę-
ty zasilane elektrycznie, świdry górnicze, świdry wiertnicze 
[części maszyn], świece zapłonowe do silników spalinowych 
wewnętrznego spalania, świece żarowe do silników diesla, 
tamborki do maszyn hafciarskich, taśmy przylepne do kół 
pasowych, tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do amor-
tyzatorów, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłumiki do sil-
ników, tokarki, torby do odkurzaczy, transportery pneuma-
tyczne, turbiny hydrauliczne, turbiny wiatrowe, turbiny, inne 
niż do pojazdów lądowych, turbosprężarki, tympany [części 
maszyn drukarskich], ubijaczki elektryczne do użytku domo-
wego, ubijaki elektryczne, uchwyty [części maszyn], uchwy-
ty do ostrzy [części maszyn], uchwyty wiertarskie [części ma-
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szyn], ugniatarki mechaniczne, urządzenia do czyszczenia 
parowe, urządzenia do korkowania butelek, urządzenia 
do malowania, urządzenia do mycia naczyń stołowych, urzą-
dzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do napowie-
trzania wody, urządzenia do polerowania parkietów wo-
skiem, elektryczne, urządzenia do rozprowadzania tuszu 
do maszyn drukarskich, urządzenia do szypułkowania [ma-
szyny], urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia do wulkani-
zacji, urządzenia do zagęszczania odpadów, urządzenia 
do zasilania kotłów maszynowych, urządzenia do zbierania 
i chwytania mułu [maszyny], urządzenia elektromechanicz-
ne do przygotowywania żywności, urządzenia i maszyny in-
troligatorskie do celów przemysłowych, urządzenia mecha-
niczne do nawijania, urządzenia odkamieniające do kotłów, 
urządzenia podnośnikowe, urządzenia przeciw zanieczysz-
czeniom do silników, urządzenia przeładunkowe do zała-
dunku i wyładunku, urządzenia wiertnicze, pływające lub 
niepływające, urządzenia zapłonowe do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, walcarki, walce do walcarki, 
walce drogowe, wałki drukarskie do maszyn, wały korbowe, 
wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, wały roz-
rządcze do silników pojazdów, wciągarki do sieci [rybołów-
stwo], wciągniki [wielokrążki], wentylatory do silników, 
węże do odkurzaczy, wialnie, wiązarki do siana, wibratory 
[maszyny] do celów przemysłowych, wiertarki, wiertarki 
ręczne elektryczne, wieszaki [części maszyn], wirówki 
do mleka/śmietany, wkłady do maszyn filtrujących, wolne 
koła, inne niż do pojazdów lądowych, wrębiarki do węgla, 
wtryskiwacze paliwa do silników, wyciągi [dźwigi], wyciągi 
kopalniane, wykończarki [maszyny drogowe], wymienniki 
ciepła [części maszyn], wytłaczarki, wytłaczarki [walcarki de-
seniujące], zamiatarki drogowe [samojezdne], zasilacze 
do gaźników, zawory [części maszyn lub silników], zawory 
[części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawo-
ry klapowe [części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części 
maszyn], zgrabiarki, zgrzeblarki, złącza uszczelniające [czę-
ści silników], zmotoryzowane kultywatory, żniwiarki i sno-
powiązałki, żurawie masztowe, 12 alarmy antywłamaniowe 
do pojazdów, ambulanse [karetki pogotowia], amortyzato-
ry zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy 
do opon pojazdów, aparaty, maszyny i urządzenia aeronau-
tyczne, autokary, autonomiczne pojazdy podwodne do ba-
dania dna morskiego, bagażniki do pojazdów, bagażniki 
na narty do samochodów, balony na gorące powietrze, 
barki [łodzie], betoniarki [samochody], bieżniki do bieżniko-
wania opon, błotniki, błotniki do rowerów, bosaki, bufory 
do taboru kolejowego, ciągniki, ciągniki drogowe do cią-
gnięcia naczep, ciężarki do wyważania kół pojazdów, cięża-
rówki, czopy osi pojazdów, dętki do opon pneumatycznych, 
dętki do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do spa-
cerówek, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dzie-
cięcych, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dzie-
cięcych głębokich, dopasowane pokrowce na nóżki 
do wózków spacerowych, drążki skrętne do pojazdów, dre-
zyny, drony cywilne, drony wojskowe, drony wyposażone 
w kamerę, drzewce do statków, drzwi do pojazdów, dulki 
[do wioseł], dzwonki do rowerów, dżojstiki do pojazdów, fo-
tele wyrzucane do statków powietrznych, foteliki bezpie-
czeństwa dla dzieci [do pojazdów], furgony [pojazdy], gąsie-
nicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], 
hamulce do pojazdów, hamulce do rowerów, harmonie 
do autobusów przegubowych, hulajnogi (pojazdy), ilumina-
tory [bulaje], jachty, kadłuby statków, kanu, kesony [pojazdy], 
kierownice do motocykli, kierownice do rowerów, kierowni-
ce pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do po-
jazdów, klatki transportowe, klipsy przystosowane do moco-
wania części samochodowych do nadwozi, knagi, zaciski 

żeglarskie, kolce do opon, kolejki linowo-terenowe, koła 
do pojazdów lądowych, koła do rowerów, koła zębate do ro-
werów, kołpaki, kominy do lokomotyw, kominy do statków, 
kontenery przechylne, korbowody do pojazdów lądowych, 
inne niż części silników, korby rowerowe, korki do zbiorników 
paliwa w pojazdach, korpusy opon, kosze przystosowane 
do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lo-
komotywy, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, 
łańcuchy do motocykli, łańcuchy do samochodów, łańcuchy 
napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpośli-
zgowe, łańcuchy rowerowe, łaty do opon, łodzie, łoża silnika 
do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski silników 
do pojazdów, maszty do łodzi, mechanizmy napędowe 
do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe [części 
wagonów kolejowych], miejsca leżące [do spania] w pojaz-
dach, moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, 
motocykle, motorowery, nadwozia pojazdów, nadwozia sa-
mochodowe, nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, 
napinacze do szprych do kół, nóżki do rowerów, nóżki moto-
cyklowe, obręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obrę-
cze kół kolejowych, obręcze kół pojazdów, obwody hydrau-
liczne do pojazdów, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, 
odbijacze do statków, okładziny hamulcowe do pojazdów, 
opony bezdętkowe do rowerów, opony do pojazdów, opony 
do pojazdów mechanicznych, opony pełne do kół pojaz-
dów, opony pneumatyczne, opony rowerowe, osie pojaz-
dów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, ożebrowa-
nia statków [wręgi, ramy wręgowe], pasy bezpieczeństwa 
do siedzeń w pojazdach, pedały do rowerów, piankowe 
wkładki do opon, piasty do rowerów, piasty kół pojazdów, 
płytki cierne hamulca do samochodów, pochylnie dla stat-
ków, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części po-
jazdów lądowych], poduszki powietrzne [urządzenia bezpie-
czeństwa w samochodach], poduszkowce, podwozia 
do pojazdów [statków powietrznych], podwozia pojazdów, 
podwozia samochodów, pogłębiarki [łodzie], pojazdy [skute-
ry] śnieżne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, po-
wietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy do poruszania się 
po wodzie, pojazdy elektryczne, pojazdy lotnicze, pojazdy 
opancerzone, pojazdy szynowe, pojazdy zdalnie sterowane, 
inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce na kierownice 
pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na pojaz-
dy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, po-
krowce na siodełka motocyklowe, pokrycia siodełek rowe-
rów, pokrycia wózków dziecięcych, polewaczki [pojazdy], 
pompki do rowerów, pompy powietrzne [akcesoria do po-
jazdów], pontony, popielniczki do pojazdów, promy, prze-
kładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne 
do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowe-
go do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transpor-
tery], przyczepki rowerowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy 
do przewożenia rowerów, przyczepy motocyklowe boczne, 
przyczepy turystyczne mieszkalne, ramy do motocykli, ramy 
do rowerów, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, 
sprężyny amortyzujące samochodowe, rowery, rowery elek-
tryczne, rowery trójkołowe dostawcze, sakwy [kosze] boczne 
przystosowane do rowerów, sakwy przystosowane do mo-
tocykli, sakwy rowerowe, samochody, samochody (amorty-
zatory do -), samochody autonomiczne, samochody bez 
kierowcy [samochody autonomiczne], samochody holowni-
cze [pomocy drogowej], samochody kempingowe, samo-
chody sportowe, samochody wyścigowe, samoloty amfibie, 
sanie ratownicze, sanki do jazdy na stojąco, siatki bagażowe 
do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do motocykli, 
silniki do pojazdów lądowych, silniki do rowerów, silniki elek-
tryczne do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe do pojaz-
dów lądowych, siodełka do motocykli, siodełka rowerowe, 
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skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe 
do elementów pojazdów lądowych, inne niż do silników, 
skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, skutery in-
walidzkie, skutery wyposażone w silnik, spadochrony, spojle-
ry do pojazdów, sprzęgi wagonów kolejowych, sprzęgła 
do pojazdów lądowych, statki kosmiczne, sterowce, stery, 
stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz 
do pojazdów, szalupy, szczęki hamulcowe do pojazdów, 
szprychy do rowerów, szprychy kół pojazdów, szyby do po-
jazdów, szyby przednie pojazdów, ślizgacz, śmieciarki, śruby 
napędowe do łodzi, tabor kolejki linowej naziemnej, tapicer-
ka do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, torby przy-
stosowane do spacerówek, torby przystosowane do wóz-
ków spacerowych, tramwaje, trycykle, turbiny do pojazdów 
lądowych, urządzenia i instalacje do transportu linowego, 
urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia 
przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia sprzęgające 
do pojazdów lądowych, urządzenia sterowe do statków, 
urządzenia uwalniające do statków, wagoniki do instalacji 
transportu linowego, wagony kolejowe, wagony restauracyj-
ne, wagony sypialne, wagony-chłodnie [pojazdy kolejowe], 
wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon 
pojazdów, wiosła, wiosła do canoe, wiosła rufowe, wodnosa-
moloty [hydroplany], wojskowe pojazdy transportowe, wol-
ne koła do pojazdów lądowych, wozy, wozy kopalniane, 
wozy odlewnicze, wózki dla wędkarzy, wózki do transportu 
niepełnosprawnych, wózki dziecięce, wózki golfowe [pojaz-
dy], wózki jezdniowe widłowe, wózki na zakupy, wózki napę-
dzane siłą ludzką, wózki przechylne, wózki towarowe i baga-
żowe, wózki transportowe, wózki używane do sprzątania, 
wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, wózki 
zwrotne wagonów kolejowych, wyciągi krzesełkowe, wycią-
gi narciarskie, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki 
przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalnicz-
ki samochodowe, zdalnie sterowane pojazdy do inspekcji 
podwodnych, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodo-
we, zestawy narzędzi do naprawy dętek, zębate przekładnie 
do pojazdów lądowych, złącza do przyczep do pojazdów, 
żurawiki łodziowe.

(210) 493604 (220) 2018 12 10
(731) PIETRYKA-MIROSŁAW SYLWIA VILLA DENTAL, 

Gorzów Wielkopolski
(540) VILLA DENTAL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne i protetyczne w peł-
nym zakresie, stomatologia estetyczna, stomatologia zacho-
wawcza, chirurgia stomatologiczna, profilaktyka stomatolo-
giczna, protetyka, implantologia, pedodoncja, endodoncja, 
rentgenodiagnostyka, ortodoncja, diagnostyka i leczenie 
chorób zębów i jamy ustnej, konsultacje dentystyczne, po-
moc stomatologiczna, usługi z zakresu profilaktyki zębów 
i jamy ustnej, lakowanie i lakierowanie zębów, usługi w za-
kresie wybielania zębów, usługi dotyczące stomatologii este-
tycznej, usługi korygowania kształtu i koloru zębów, zabiegi 
chirurgiczne i periodontologiczne w jamie ustnej, udzielanie 
informacji na temat stomatologii, usługi asystenta dentysty, 

usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi 
doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi 
lekarskie, wstawianie kamieni szlachetnych do protez denty-
stycznych, usługi dotyczące medycyny estetycznej.

(210) 493605 (220) 2018 12 10
(731) CZERNICKI PAWEŁ STUDIO URODY I MASAŻU TWÓJ 

STYL, Rzeszów
(540) fitness for life

(531) 02.03.08, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 41 usługi sportowe i w zakresie fitnessu.

(210) 493608 (220) 2018 12 10
(731) FOLLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Murowaniec
(540) IRENKI

(531) 29.01.13, 26.11.02, 05.07.02, 27.05.01
(510), (511) 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, ciastka 
owsiane, ciastka ryżowe, ciastka z prosa, wypieki, wyroby cu-
kiernicze, czekolada i desery, ciasto do pieczenia, gotowania 
i smażenia, ciasto na ciastka, ciastka zbożowe do spożycia 
przez ludzi, ciastka, ciastka migdałowe, ziarna przetworzo-
ne, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, zboża, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
batony zbożowe i energetyczne.

(210) 493609 (220) 2018 12 10
(731) FUNDACJA RAK ‚N’ ROLL - WYGRAJ ŻYCIE, Warszawa
(540) Fundacja Rak’n’Roll - Wygraj życie
(510), (511) 16 gazety, czasopisma (periodyki), publikacje 
drukowane, książki, broszury, notatniki, notesy, koperty (arty-
kuły piśmienne), upominkowe artykuły papiernicze, biurowe 
artykuły papiernicze, kalendarze, kartki z życzeniami, ulotki, 
afisze, plakaty, artykuły biurowe, papier do pisania, artykuły 
papiernicze do pisania, 25 odzież, czapki z daszkiem, T-shirt, 
czapki (nakrycia głowy), 35 sprzedaż (promocja) dla osób 
trzecich, reklama, badanie rynku i badania marketingowe, 
agencje reklamowe, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych (ulotki, prospekty, druki, próbki, broszury, materiały 
drukowane), dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, 
prospektów, materiałów drukowanych, próbek), reklama on-
-line za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
poszukiwania w zakresie patronatu, 36 organizacja zbiorek, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne.



54 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT04/2019

(210) 493612 (220) 2018 12 10
(731) BOSQIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgorzewo
(540) BOSQIE
(510), (511) 3 geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosme-
tyczny], kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania 
ozdobna do celów kosmetycznych, kleje do celów kosme-
tycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kle-
je do przymocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki 
(kwilai) do prania, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosme-
tyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do maki-
jażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, 
kreda czyszcząca, kremy kosmetyczne, kremy wybielające 
do skóry, krochmal do nadawania połysku praniu, kroch-
mal do prania, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski 
kosmetyczne, środki do konserwacji skóry [pasty], środki 
do namaczania prania, środki do polerowania podłóg i me-
bli, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szoro-
wania], środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki 
wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki 
wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające 
do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycznych, talk 
kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpeny [olejki 
eteryczne], tlenek glinu [materiał ścierny], tłuszcze do celów 
kosmetycznych, tusze do rzęs, wazelina kosmetyczna, woda 
kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda 
utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wosk 
do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk kra-
wiecki, pałeczki zapachowe, piżmo [wyroby perfumeryjne], 
płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów 
niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny 
intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, wosk do pod-
łogi, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, 
preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty 
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty 
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, 
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, 
preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszcza-
nia liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, prepa-
raty do prania, preparaty do prostowania włosów, prepara-
ty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do wywabiania 
plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe 
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty odświe-
żające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające 
do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty 
wybielające [odbarwiacze] do celów domowych, preparaty 
wygładzające [krochmal], produkty perfumeryjne, przeciw-
potowe mydła, puder do twarzy, rzęsy sztuczne, soda kry-
staliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szam-
pony, szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze pre-
paraty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych 
[nielecznicze preparaty do pielęgnacji], ściereczki nasączane 
detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów 
gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny in-
tymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, aloesowe 
preparaty do celów kosmetycznych, amoniak [alkalia lotne] 
stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory toa-
letowe], antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy 
wosk do podłóg, aromaty [olejki eteryczne], balsamy do ce-
lów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, bursztyn 
[wyroby perfumeryjne], chemiczne produkty do ożywiania 

kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, cytrynowe olejki eteryczne, 
detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla zwie-
rząt, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do ce-
lów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowa-
niem słonecznym, esencja badianowa, esencja mięty [olejek 
eteryczny], esencje eteryczne, farby do włosów, mieszaniny 
zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, 
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mlecz-
ko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła 
do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, 
mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdało-
we, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamo-
towy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendo-
wy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy 
[preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, 
olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eterycz-
ne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, 
zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, żele do wybielania zębów, 5 borowina do ką-
pieli, borowina lecznicza, ekstrakty roślinne do celów far-
maceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, 
eukaliptus do celów farmaceutycznych, gliceryna do celów 
medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, herba-
ty ziołowe do celów leczniczych, jod do celów farmaceu-
tycznych, koper włoski do celów medycznych, kora do ce-
lów farmaceutycznych, korzenie lecznicze, lecznicze płyny 
do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty 
toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze szampony 
dla zwierząt domowych, lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, lecznicze świece do masażu, mazidła, mentol, mię-
ta do celów farmaceutycznych, mleczko pszczele do celów 
farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceu-
tycznych, mydła anty bakteryjne, mydła dezynfekujące, my-
dła lecznicze, napary lecznicze, odświeżacze do ubrań i tka-
nin, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy 
do celów medycznych, olejek kamforowy do celów medycz-
nych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, ole-
jek z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, siemię lnia-
ne do celów farmaceutycznych, soda oczyszczona do celów 
farmaceutycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, 
sole do kąpieli mineralnych, szampony lecznicze, szampony 
przeciw wszom, wazelina do celów medycznych, woda gu-
lardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda 
morska do kąpieli leczniczych, wyciągi z chmielu do celów 
farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, zio-
ła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, 43 biura 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, ho-
tele dla zwierząt, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, rzeźbienie 
w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji specjalizujących 
się w makaronach udon i sobą, usługi restauracji washo-
ku, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynaj-
mowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników wody pitnej, 
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 
naczyń, wypożyczanie namiotów, zapewnianie obiektów 
i wyposażenia kempingowego, 44 aromaterapia, chiroprak-
tyka [nastawianie kręgosłupa], chirurgia plastyczna, depilacja 
woskiem, fizjoterapia, fryzjerstwo, implantacja (wszczepia-
nie) włosów, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie 
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tureckie, manicure, masaż, opieka pielęgniarska, placówki 
rekonwalescencji, pomoc medyczna, przekłuwanie ciała, sa-
lony piękności, usługi w zakresie sanatorii, tatuowanie, usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, 
usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi 
w zakresie saun, usługi w zakresie solariów, usługi w zakresie 
akwakultury, usługi w zakresie wizażystów.

(210) 493614 (220) 2018 12 10
(731) ZARYS INTERNATIONAL GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze

(540) deltaset

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.01
(510), (511) 5 bandaże elastyczne [opatrunki], bandaże 
uciskowe [opatrunki], chirurgiczne materiały opatrunkowe, 
gaza, gaza opatrunkowa, gazy bo stosowania jako opatrunki, 
kompres na oczy, kompres z gazy, kompresy do stosowania 
jako opatrunki, materiały na opatrunki, materiały opatrunko-
we do ran, materiały opatrunkowe, medyczne, medyczne 
i chirurgiczne materiały opatrunkowe, medyczne opatrunki 
do ran, opatrunki do ran, opatrunki elastyczne, opatrunki 
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, opatrunki 
na oczy do użytku medycznego, opatrunki na oparzenia, 
opatrunki odkażające, opatrunki przylepne, plasterki przylep-
ne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, 
plastry, opatrunki, tampony do celów medycznych, wystery-
lizowane opatrunki, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, 
aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, automa-
tyczne przyrządy do pobierania krwi, bandaże do celów or-
topedycznych, bandaże do podtrzymywania ciała ludzkiego, 
bandaże elastyczne, bandaże elastyczne do podtrzymywa-
nia, bandaże elastyczne (opaski elastyczne), bandaże pod-
trzymujące, bandaże usztywniające do celów chirurgicznych, 
cewniki, cewniki do celów medycznych, cewniki do użytku 
chirurgicznego, cewniki do użytku w urologii, cewniki me-
dyczne, cewniki medyczne i chirurgiczne, cewniki urologicz-
ne, chirurgiczna odzież operacyjna, chirurgiczne maski od-
dechowe, chirurgiczne pokrowce na obuwie, chirurgiczne 
(przyborniki na instrumenty -), chirurgiczne przyrządy tnące, 
czepki chirurgiczne, elastyczne bandaże, elastyczne banda-
że uciskowe do celów chirurgicznych, elastyczne bandaże 
uciskowe do celów medycznych, fartuchy chirurgiczne, far-
tuchy dla chirurgów, igły chirurgiczne, igły do celów chi-
rurgicznych, igły do celów medycznych, igły do pobierania 
krwi, igły do robienia zastrzyków do użytku medycznego, 
igły do robienia zastrzyków, igły do strzykawek medycznych, 
igły do zastrzyków podskórnych, igły iniekcyjne, igły jedno-
razowe do strzykawek do iniekcji podskórnych, igły medycz-
ne, igły podskórne do użytku w terapii infuzyjnej, igły typu 
Luer Lock do użytku medycznego, instrumenty medyczne, 
instrumenty tnące do celów chirurgicznych, instrumenty 
tnące do celów medycznych, jednorazowe rękawice ochron-
ne do celów medycznych, jednorazowe rękawiczki do celów 
chirurgicznych, jednorazowe strzykawki do iniekcji pod-
skórnych do użytku medycznego, jednorazowe strzykawki 
do iniekcji podskórnych do użytku chirurgicznego, kaniule, 
koce do celów medycznych, kubki do podawania leków, 
kubeczki do podawania leków, lateksowe rękawice do bada-
nia do użytku medycznego, lateksowe rękawice medyczne, 
lateksowe rękawiczki do użytku chirurgicznego, maski chi-

rurgiczne, maski anestezjologiczne, maski do sztucznego 
oddychania, maski higieniczne do celów medycznych, maski 
i sprzęt do sztucznego oddychania, maski medyczne, maski 
na twarz do użytku w chirurgii, maski ochronne do użytku 
przez pracowników medycznych, maski ochronne do użytku 
przez chirurgów podczas operacji, maski ochronne na twarz 
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku 
medycznego, maski oddechowe do celów medycznych, ma-
ski stosowane przez personel medyczny, medyczne i chirur-
giczne narzędzia tnące do cięcia tkanek i organów ludzkich 
lub zwierzęcych, medyczne narzędzia ręczne, medyczne 
przyrządy tnące, miski nerkowate, miski do celów medycz-
nych, naczynia do celów histologicznych, naczynia do bada-
nia moczu, narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, 
narzędzia tnące ze stali nierdzewnej do użytku chirurgiczne-
go, noże do użytku chirurgicznego, noże chirurgiczne, noże 
medyczne i chirurgiczne do cięcia tkanek i organów ludzkich 
lub zwierzęcych, nożyczki chirurgiczne, nożyczki medyczne, 
odzież medyczna, odzież ochronna do celów chirurgicznych, 
odzież ochronna do celów medycznych, odzież specjalna 
używana w salach operacyjnych, odzież sterylna do użytku 
chirurgicznego, okrycia chirurgiczne, okrycia do badań chi-
rurgicznych, okrycia medyczne z materiałów tekstylnych nie-
tkanych, okrycia przylepne do użytku chirurgicznego, opaski 
elastyczne do unieruchamiania kończyn, opaski podtrzymu-
jące [bandaże], ortopedyczne opatrunki uciskowe, opatrunki 
na oczy do użytku chirurgicznego, osłony do przyrządów 
medycznych, osłony na twarz do użytku medycznego, 
osłony na twarz do użytku chirurgicznego, osłony ochron-
ne na twarz do użytku chirurgicznego, osłony ochronne 
na twarz do użytku medycznego, ostrza chirurgiczne, ostrza 
do skalpeli, ostrza noży [chirurgiczne], pojemniczki na próbki 
do badań medycznych, pojemniki do pobierania krwi do ce-
lów medycznych, pojemniki do pobierania krwi do celów 
medycznych, puste, pojemniki na ciecze do użytku me-
dycznego, prześcieradła sterylne chirurgiczne, prześcieradła 
[przykrycia] stosowane w chirurgii, prześcieradła do przykry-
wania podczas operacji, prześcieradła do użytku na salach 
operacyjnych, prześcieradła do przykrywania podczas ope-
racji chirurgicznych, prześcieradła do badań lekarskich, prze-
ścieradła na łóżka chorych, prześcieradła [okrycia] do użytku 
medycznego, prześcieradła sterylne do użytku na pacjencie 
podczas operacji chirurgicznej, prześcieradła ortopedyczne 
przystosowane do użytku podczas operacji ortopedycz-
nych, przylepne materiały do zszywania, przyrządy chirur-
giczne, przyrządy do cewnikowania moczowodów, przyrzą-
dy do cięcia stosowane w chirurgii, przyrządy do pobierania 
krwi, przyrządy do nacinania do użytku chirurgicznego, 
przyrządy do mocowania cewników na skórze, przyrządy 
do usuwania płynów z ciała ludzkiego, przyrządy do wyko-
nywania lewatywy, przyrządy do wykonywania lewatywy 
do celów medycznych, przyrządy medyczne do przecinania 
tkanek, przyrządy medyczne do umieszczania i mocowania 
cewników, przyrządy medyczne do zastosowania w ciałach 
ludzkich, przyrządy medyczne do zastosowania na ciałach 
ludzi, przyrządy położnicze, rękawice chirurgiczne, rękawi-
ce do badań medycznych, rękawice do celów medycznych, 
rękawice do użytku podczas operacji, rękawice do użytku 
w szpitalach, rękawice gumowe do użytku medycznego, 
rękawice gumowe do użytku chirurgicznego, rękawice latek-
sowe do celów medycznych, rękawice ochronne do stoso-
wania przez pracowników medycznych, rękawice ochronne 
do użytku przez chirurgów podczas operacji, rękawiczki 
ochronne do celów medycznych, rurki do zastosowań me-
dycznych, samoprzylepne bandaże (usztywniające -), skalpe-
le, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku medycznego, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
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ki do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej, 
strzykawki do iniekcji podskórnych służące do podawania 
substancji do wstrzykiwania, strzykawki do iniekcji podskór-
nej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki do za-
strzyków, strzykawki (do zastrzyków) do celów medycznych, 
strzykawki do zastrzyków podskórnych do celów medycz-
nych, strzykawki do zgłębników cewki moczowej, strzykawki 
inflacyjne do użytku medycznego lub chirurgicznego, strzy-
kawki jednorazowego użytku, strzykawki medyczne, strzy-
kawki na igły wielorazowego użytku, strzykawki z tłokiem 
do użytku medycznego, szczypce chirurgiczne, szczypce 
do opatrunków [do użytku chirurgicznego], szczypce 
do użytku chirurgicznego, szczypce do użytku medyczne-
go, szpatułki do użytku medycznego, szpatułki językowe, 
szpatułki laryngologiczne do celów medycznych, szpatułki 
lekarskie, szwy samoprzylepne, tkaniny stosowane wokół 
przestrzeni przeprowadzania operacji, torby do zbierania 
odpadów fizjologicznych, torebki na mocz, uchwyty do igieł 
do użytku chirurgicznego, uchwyty do skalpeli, urządzenia 
i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy urologicz-
ne, worki do celów medycznych służące do przechowywa-
nia próbek moczu, worki do celów medycznych służące 
do zbierania próbek moczu, worki do użytku chirurgicznego 
służące do zbierania moczu, worki do zbierania płynów fizjo-
logicznych, worki na mocz, wzierniki, wzierniki jednorazowe-
go użytku, zaciski do użytku chirurgicznego, zaciski, klamerki 
do badań do użytku medycznego, 24 koce dla niemowląt, 
kocyki do owijania niemowląt.

(210) 493619 (220) 2018 12 10
(731) KUCZERA JOLANTA, Włoszczowa
(540) Tatrzańskie Echo
(510), (511) 43 usługi obiektów gościnnych [zakwaterowa-
nie], wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach 
i mieszkaniach wakacyjnych, hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, wynajem domów 
letniskowych, tymczasowy wynajem pokoi, wynajem za-
kwaterowania na urlop, domy turystyczne, rezerwowanie 
tymczasowego zakwaterowania w postaci domów waka-
cyjnych, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, 
usługi hotelowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwacje 
miejsc w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez 
hotele, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, re-
zerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, świadczenie 
usług przez hotele i motele, usługi restauracyjne świadczone 
przez hotele, oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, serwowanie żywości i napojów dla gości w re-
stauracjach, pensjonaty, domy gościnne, usługi obiektów 
gościnnych [posiłki i napoje].

(210) 493620 (220) 2018 12 10
(731) BOSQIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgorzewo
(540) BOSKIE
(510), (511) 3 geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosme-
tyczny], kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania 
ozdobna do celów kosmetycznych, kleje do celów kosme-
tycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kle-
je do przymocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki 
(kwilai) do prania, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosme-
tyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do maki-
jażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, 
kreda czyszcząca, kremy kosmetyczne, kremy wybielające 
do skóry, krochmal do nadawania połysku praniu, kroch-
mal do prania, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski 

kosmetyczne, środki do konserwacji skóry [pasty], środki 
do namaczania prania, środki do polerowania podłóg i me-
bli, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szoro-
wania], środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki 
wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki 
wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające 
do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycznych, talk 
kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpeny [olejki 
eteryczne], tlenek glinu [materiał ścierny], tłuszcze do celów 
kosmetycznych, tusze do rzęs, wazelina kosmetyczna, woda 
kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda 
utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wosk 
do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk kra-
wiecki, pałeczki zapachowe, piżmo [wyroby perfumeryjne], 
płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów 
niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny 
intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, wosk do pod-
łogi, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, 
preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty 
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty 
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, 
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, 
preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszcza-
nia liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, prepa-
raty do prania, preparaty do prostowania włosów, prepara-
ty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do wywabiania 
plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe 
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty odświe-
żające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające 
do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty 
wybielające [odbarwiacze] do celów domowych, preparaty 
wygładzające [krochmal], produkty perfumeryjne, przeciw 
potowe mydła, puder do twarzy, rzęsy sztuczne, soda kry-
staliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szam-
pony, szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze pre-
paraty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych 
[nielecznicze preparaty do pielęgnacji], ściereczki nasączane 
detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów 
gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny 
intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, alo-
esowe preparaty do celów kosmetycznych, amoniak [alkalia 
lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory 
toaletowe], antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgo-
wy wosk do podłóg, aromaty [olejki eteryczne], balsamy 
do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów me-
dycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki ko-
smetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, 
bursztyn [wyroby perfumeryjne], chemiczne produkty 
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, cytrynowe olejki 
eteryczne, detergenty, inne niż do użytku w procesach pro-
dukcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodo-
ranty dla zwierząt, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed 
promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa, esencja 
mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, farby do włosów, 
mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów per-
fumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, 
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, 
mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciw potowe 
do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło 
migdałowe, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek 
bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek la-
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wendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpenty-
nowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycz-
nych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki 
eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki 
do brwi, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż 
do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 5 bo-
rowina do kąpieli, borowina lecznicza, ekstrakty roślinne 
do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, 
gliceryna do celów medycznych, gorczyca do celów far-
maceutycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
jod do celów farmaceutycznych, koper włoski do celów 
medycznych, kora do celów farmaceutycznych, korzenie 
lecznicze, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze su-
che szampony, lecznicze szampony dla zwierząt domo-
wych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze 
świece do masażu, mazidła, mentol, mięta do celów far-
maceutycznych, mleczko pszczele do celów farmaceu-
tycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, 
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecz-
nicze, napary lecznicze, odświeżacze do ubrań i tkanin, 
olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy 
do celów medycznych, olejek kamforowy do celów me-
dycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycz-
nych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, 
siemię lniane do celów farmaceutycznych, soda oczysz-
czona do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli do ce-
lów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, szampony 
lecznicze, szampony przeciw wszom, wazelina do celów 
medycznych, woda gulardowa, woda melisowa do celów 
farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, 
wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary 
do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów 
medycznych, zioła lecznicze, 43 biura zakwaterowania 
[hotele, pensjonaty], domy turystyczne, hotele dla zwie-
rząt, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, pen-
sjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, rzeźbienie 
w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usłu-
gi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarzą-
dzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji specja-
lizujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracji 
washoku, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, 
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], 
wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwa-
terowania na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowni-
ków wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny 
stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, 
zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, 
44 aromaterapia, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], 
chirurgia plastyczna, depilacja woskiem, fizjoterapia, fry-
zjerstwo, implantacja (wszczepianie) włosów, łaźnie pu-
bliczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie, manicure, 
masaż, opieka pielęgniarska, placówki rekonwalescencji, 
pomoc medyczna, przekłuwanie ciała, salony piękności, 
usługi w zakresie sanatoriów, tatuowanie, usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi 
medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi w za-
kresie saun, usługi w zakresie solariów, usługi w zakresie 
akwakultury, usługi w zakresie wizażystów.

(210) 493621 (220) 2018 12 10
(731) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów

(540) Patriota
(510), (511) 16 pióra (artykuły biurowe), pióra wieczne, pióra 
kulkowe, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy, 
kalendarze, 18 portfele skórzane, portfele z przegródkami 
na karty, etui na dokumenty, etui na art. piśmienne, walizy, 
torby podróżne, torby, saszetki.

(210) 493623 (220) 2018 12 10
(731) ZARYS INTERNATIONAL GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze

(540) omegapack

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparaty 
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, automatyczne 
przyrządy do pobierania krwi, bandaże do celów ortope-
dycznych, bandaże do podtrzymywania ciała ludzkiego, 
bandaże elastyczne, bandaże elastyczne do podtrzymywa-
nia, bandaże elastyczne (opaski elastyczne), bandaże pod-
trzymujące, bandaże usztywniające do celów chirurgicz-
nych, cewniki, cewniki do celów medycznych, cewniki 
do użytku chirurgicznego, cewniki do użytku w urologii, 
cewniki medyczne, cewniki medyczne i chirurgiczne, cewni-
ki urologiczne, chirurgiczna odzież operacyjna, chirurgiczne 
maski oddechowe, chirurgiczne pokrowce na obuwie, chi-
rurgiczne (przyborniki na instrumenty -), chirurgiczne przy-
rządy tnące, czepki chirurgiczne, drenujące rurki do celów 
medycznych, dreny chirurgiczne do drenażu ran, dreny 
do celów medycznych, dreny do ssaka do celów medycz-
nych, elastyczne bandaże, elastyczne bandaże uciskowe 
do celów chirurgicznych, elastyczne bandaże uciskowe 
do celów medycznych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy dla 
chirurgów, folie do pokrywania powierzchni wokół nacięcia 
do użytku chirurgicznego, igły chirurgiczne, igły do celów 
chirurgicznych, igły do celów medycznych, igły do pobiera-
nia krwi, igły do robienia zastrzyków do użytku medycznego, 
igły do robienia zastrzyków, igły do strzykawek medycznych, 
igły do zastrzyków podskórnych, igły iniekcyjne, igły jedno-
razowe do strzykawek do iniekcji podskórnych, igły medycz-
ne, igły podskórne do użytku w terapii infuzyjnej, igły typu 
luer lock do użytku medycznego, instrumenty medyczne, 
instrumenty tnące do celów chirurgicznych, instrumenty 
tnące do celów medycznych, jednorazowe rękawice ochron-
ne do celów medycznych, jednorazowe rękawiczki do celów 
chirurgicznych, jednorazowe strzykawki do iniekcji podskór-
nych do użytku medycznego, jednorazowe strzykawki do in-
iekcji podskórnych do użytku chirurgicznego, kaniule, kro-
plomierze do celów leczniczych, kroplomierze do celów 
medycznych, kubki do podawania leków, kubeczki do poda-
wania leków, lateksowe rękawice do badania do użytku me-
dycznego, lateksowe rękawice medyczne, lateksowe ręka-
wiczki do użytku chirurgicznego, maski chirurgiczne, maski 
anestezjologiczne, maski do sztucznego oddychania, maski 
higieniczne do celów medycznych, maski i sprzęt do sztucz-
nego oddychania, maski krtaniowe, maski medyczne, maski 
na twarz do użytku w chirurgii, maski ochronne do użytku 
przez pracowników medycznych, maski ochronne do użytku 
przez chirurgów podczas operacji, maski ochronne na twarz 
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku 
medycznego, maski oddechowe do celów medycznych, 
maski stosowane przez personel medyczny, medyczne i chi-
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rurgiczne narzędzia tnące do cięcia tkanek i organów ludz-
kich lub zwierzęcych, medyczne narzędzia ręczne, medycz-
ne przyrządy tnące, miski nerkowate, miski do celów 
medycznych, naczynia do celów histologicznych, naczynia 
do badania moczu, narzędzia do nacinania do celów chirur-
gicznych, narzędzia tnące ze stali nierdzewnej do użytku chi-
rurgicznego, noże do użytku chirurgicznego, noże chirur-
giczne, noże medyczne i chirurgiczne do cięcia tkanek 
i organów ludzkich lub zwierzęcych, nożyczki chirurgiczne, 
nożyczki medyczne, ochronne maski do oddychania 
do użytku chirurgicznego, ochronne maski do oddychania 
do użytku medycznego, ochronne maski do oddychania wy-
konane z materiałów nietkanych do użytku chirurgicznego, 
ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów nie-
tkanych do użytku medycznego, ochronne maski do sztucz-
nego oddychania, odsysające zestawy drenażowe do użytku 
medycznego, odzież medyczna, odzież ochronna do celów 
chirurgicznych, odzież ochronna do celów medycznych, 
odzież specjalna używana w salach operacyjnych, odzież 
sterylna do użytku chirurgicznego, okrycia chirurgiczne, 
okrycia do badań chirurgicznych, okrycia medyczne z mate-
riałów tekstylnych nietkanych, okrycia przylepne do użytku 
chirurgicznego, opaski elastyczne do unieruchamiania koń-
czyn, opaski podtrzymujące [bandaże], opatrunki na oczy 
do użytku chirurgicznego, osłony do przyrządów medycz-
nych, osłony na twarz do użytku medycznego, osłony 
na twarz do użytku chirurgicznego, osłony ochronne 
na twarz do użytku chirurgicznego, osłony ochronne 
na twarz do użytku medycznego, ostrza chirurgiczne, ostrza 
do skalpeli, ostrza noży [chirurgiczne], pojemniczki na próbki 
do badań medycznych, pojemniki do pobierania krwi do ce-
lów medycznych, pojemniki do pobierania krwi do celów 
medycznych, puste, pojemniki na ciecze do użytku medycz-
nego, prowadniki do celów medycznych, prowadniki 
do użytku wraz z balonowymi cewnikami dylatacyjnymi, 
prowadniki medyczne oraz ich części i elementy mocujące, 
prześcieradła sterylne chirurgiczne, prześcieradła [przykry-
cia] stosowane w chirurgii, prześcieradła do przykrywania 
podczas operacji, prześcieradła do użytku na salach opera-
cyjnych, prześcieradła do przykrywania podczas operacji 
chirurgicznych, prześcieradła do badań lekarskich, przeście-
radła na łóżka chorych, prześcieradła [okrycia] do użytku me-
dycznego, prześcieradła sterylne do użytku na pacjencie 
podczas operacji chirurgicznej, prześcieradła ortopedyczne 
przystosowane do użytku podczas operacji ortopedycz-
nych, przylepne materiały do zszywania, przyrządy chirur-
giczne, przyrządy do cewnikowania moczowodów, przyrzą-
dy do cięcia stosowane w chirurgii, przyrządy do pobierania 
krwi, przyrządy do nacinania do użytku chirurgicznego, 
przyrządy do mocowania cewników na skórze, przyrządy 
do usuwania płynów z ciała ludzkiego, przyrządy do wyko-
nywania lewatywy, przyrządy do wykonywania lewatywy 
do celów medycznych, przyrządy koagulacyjne wysokiej 
częstotliwości do celów medycznych, przyrządy medyczne 
do przecinania tkanek, przyrządy medyczne do umieszcza-
nia i mocowania cewników, przyrządy medyczne do zasto-
sowania w ciałach ludzkich, przyrządy medyczne do zasto-
sowania na ciałach ludzi, przyrządy położnicze, przyrządy 
tnące wysokiej częstotliwości do celów medycznych, rękawi-
ce chirurgiczne, rękawice do badań medycznych, rękawice 
do celów medycznych, rękawice do użytku podczas opera-
cji, rękawice do użytku w szpitalach, rękawice gumowe 
do użytku medycznego, rękawice gumowe do użytku chi-
rurgicznego, rękawice lateksowe do celów medycznych, rę-
kawice ochronne do stosowania przez pracowników me-
dycznych, rękawice ochronne do użytku przez chirurgów 
podczas operacji, rękawiczki ochronne do celów medycz-

nych, rurki do celów chirurgicznych, rurki do transfuzji, rurki 
do użytku z kaniulami, rurki do zastosowań chirurgicznych, 
rurki do zastosowań medycznych, rurki drenujące do celów 
medycznych, rurki medyczne do podawania leków, rurki me-
dyczne do zabiegów naczyniowych, rurki tchawicze, rurki 
tracheotomijne, rurki wewnątrztchawicze, rury i rurki do ce-
lów medycznych, samoprzylepne bandaże (usztywniające -), 
skalpele, skalpele elektryczne [do celów chirurgicznych], 
skalpele emitujące promienie elektromagnetyczne, skro-
baczki chirurgiczne, sondy badawcze do użytku medyczne-
go, sondy badawcze do celów medycznych, sondy badaw-
cze do zastosowań medyczno-diagnostycznych, sondy 
chirurgiczne, sondy [chirurgia], sondy do celów medycznych, 
sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku medycznego, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
ki do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej, 
strzykawki do iniekcji podskórnych służące do podawania 
substancji do wstrzykiwania, strzykawki do iniekcji podskór-
nej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki do za-
strzyków, strzykawki (do zastrzyków) do celów medycznych, 
strzykawki do zastrzyków podskórnych do celów medycz-
nych, strzykawki do zgłębników cewki moczowej, strzykawki 
inflacyjne do użytku medycznego lub chirurgicznego, strzy-
kawki jednorazowego użytku, strzykawki medyczne, strzy-
kawki na igły wielorazowego użytku, strzykawki z tłokiem 
do użytku medycznego, szczypce chirurgiczne, szczypce 
do opatrunków [do użytku chirurgicznego], szczypce 
do użytku chirurgicznego, szczypce do użytku medycznego, 
szpatułki do użytku medycznego, szpatułki językowe, szpa-
tułki laryngologiczne do celów medycznych, szpatułki lekar-
skie, szwy samoprzylepne, tkaniny stosowane wokół prze-
strzeni przeprowadzania operacji, torby medyczne 
przeznaczone do przechowywania instrumentów medycz-
nych, torby do zbierania odpadów fizjologicznych, torebki 
na mocz, uchwyty diatermiczne do użytku medycznego, 
uchwyty do igieł do użytku chirurgicznego, uchwyty 
do skalpeli, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia 
i przyrządy urologiczne, worki do celów medycznych służą-
ce do przechowywania próbek moczu, worki do celów me-
dycznych służące do zbierania próbek moczu, worki do dre-
nażu ran, worki do użytku chirurgicznego służące 
do zbierania moczu, worki do zbierania płynów fizjologicz-
nych, worki na mocz, wzierniki, wzierniki jednorazowego 
użytku, zaciski do użytku chirurgicznego, zaciski, klamerki 
do badań do użytku medycznego, zestawy do transfuzji.

(210) 493631 (220) 2018 12 10
(731) JOY PRESSERY MORELOWSKI CHORĄŻY  

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) JOY PRESSERY

(531) 05.07.13, 26.04.15, 27.05.01
(510), (511) 32 soki, soki warzywne (napoje), napoje bezalko-
holowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, owoce (bez-
alkoholowe napoje z soków), nektar bezalkoholowy, 43 bary 
szybkiej obsługi (snack-bary), kafeterie (bufety), obsługa 
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gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi 
restauracyjne, stołówki.

(210) 493867 (220) 2018 12 14
(731) Fédération Internationale de Football Association 

(FIFA), Zurych, CH
(540) U-20 WORLD CUP POLAND 2019

(531) 11.03.01, 11.03.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszule, 
ubiory z dzianiny, bluzy, pulowery, podkoszulki bez ręka-
wów, koszulki z krótkim rękawem, kamizelki, koszulki bez 
rękawów, suknie, spódnice, bielizna, stroje pływackie, bikini, 
tankini, płaszcze kąpielowe, szorty, spodenki, swetry, czep-
ki, czapki, kapelusze, szale, chusty na głowę, szarfy, chusty, 
daszki, czapki z daszkiem, odzież gimnastyczna, dresy, bluzy 
dresowe, kurtki, kurtki sportowe, ciepłe kurtki ze ściągaczem, 
blezery, ubrania przeciwdeszczowe, płaszcze, uniformy, kra-
waty, opaski na nadgarstek, opaski na głowę, rękawice, fartu-
chy, śliniaki nie papierowe, piżamy, jednoczęściowe ubranka 
dla niemowląt i małych dzieci, śpiwory dla dzieci jako odzież, 
skarpety i wyroby pończosznicze, szelki, paski, podwiązki, 
sandały, klapki, obuwie sportowe, mianowicie buty tury-
styczne, buty terenowe, buty do koszykówki, buty do tre-
ningu terenowego, buty kolarskie, buty do sportów halo-
wych, buty do biegania i lekkoatletyki, japonki, buty do piłki 
nożnej halowej i boiskowej, buty piłkarskie, buty płócienne, 
buty tenisowe, miejskie buty sportowe, buty żeglarskie, buty 
do aerobiku, odzież sportowa, mianowicie bluzy polarowe, 
stroje do joggingu, sportowe ubiory z dzianiny, spodnie 
sportowe, koszulki polo, bluzy sportowe, spodnie sporto-
we, koszulki piłkarskie, koszulki do rugby, skarpety, stroje 
pływackie, rajstopy i ocieplacze nóg, odzież gimnastyczna, 
bielizna funkcjonalna, koszulki bez rękawów, biustonosze, 
topy- odzież, trykoty, opaski na nadgarstek, opaski na głowę, 
rękawice, kombinezony zimowe, kurtki zimowe, spodnie zi-
mowe, 28 gry i zabawki, piłki sportowe, gry planszowe, stoły 
do futbolu stołowego, pluszowe lalki i zwierzęta, pojazdy 
do zabawy, puzzle, balony, zabawki dmuchane, karty do gry, 
konfetti, artykuły gimnastyczne i sportowe, przyrządy gim-
nastyczne, sprzęt piłkarski, mianowicie rękawice, ochraniacze 
kolan, łokci i ramion, nagolenniki i bramki piłkarskie, ścianki 
bramek piłkarskich, torby sportowe i pojemniki dostosowa-
ne do przenoszenia artykułów sportowych, czapki na przy-

jęcia jako zabawki, podręczne gry elektroniczne przystoso-
wane do użycia wyłącznie z odbiornikami telewizyjnymi, gry 
wideo, automaty do gier wideo, konsole do gier, podręczne 
urządzenia do gier z ekranem ciekłokrystalicznym, pod-
ręczne gry elektroniczne inne niż przystosowane do użycia 
wyłącznie z odbiornikami telewizyjnymi, kontrolery do gier, 
kierownice do gier wideo i maty do tańca do gier wideo, ręce 
z pianki jako zabawki, roboty zabawki do rozrywki, gry do au-
tomatów, modele - repliki statków powietrznych, zabawki dla 
zwierząt domowych, zdrapki, latawce, rolki, hulajnogi - jako 
zabawki, deskorolki, 41 nauczanie, kształcenie, zapewnienie 
kursów szkoleniowych, rozrywka, usługi rozrywkowe świad-
czone w czasie wydarzeń sportowych lub z nimi związane, 
usługi rozrywkowe w formie publicznego oglądania wyda-
rzeń sportowych, zapewnienie zajęć sportowych i kultural-
nych, organizacja wydarzeń i zajęć sportowych i kultural-
nych, organizacja loterii i konkursów, organizacja zawodów 
i wydarzeń sportowych w zakresie piłki nożnej, zapewnienie 
obiektów sportowych, usługi parków rozrywki, usługi klu-
bów zdrowia i sprawności fizycznej, usługi wynajmu sprzętu 
audio i wideo, produkcja, prezentacja, publikacja i/lub wypo-
życzanie filmów, nagrań dźwiękowych i filmowych, publi-
kacja i/lub wypożyczanie interaktywnych produktów edu-
kacyjnych i rozrywkowych, mianowicie filmów, książek, płyt 
kompaktowych, płyt DVD, minidysków, CD-ROM-ów, publi-
kacja informacji statystycznych i innych na temat wyników 
sportowych, sprawozdania radiowe i telewizyjne z wydarzeń 
sportowych, usługi produkcyjne i montażowe w zakresie 
programów radiowych i telewizyjnych, usługi fotograficzne, 
usługi produkcyjne w zakresie fotografii, nagrywania audio 
i wideo, produkcja filmów animowanych, produkcja animo-
wanych programów telewizyjnych, usługi rezerwacji miejsc 
na wydarzenia rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji bi-
letów na wydarzenia rozrywkowe i sportowe, usługi agen-
cyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, mierzenie 
czasu na wydarzeniach sportowych, nagrywanie wydarzeń 
sportowych, organizacja konkursów piękności, rozrywka in-
teraktywna, usługi w zakresie hazardu, świadczenie usług lo-
terii, usługi gier on-line, zapewnienie rozrywki on-line o cha-
rakterze turniejów gamingowych, organizacja zawodów 
w zakresie gier komputerowych, w tym zawodów on-line, 
informacje dotyczące rozrywki lub kształcenia, świadczone 
on-line z komputerowej bazy danych lub przez Internet, albo 
na elektronicznym bezprzewodowym urządzeniu telekomu-
nikacyjnym, usługi gier elektronicznych świadczone przez In-
ternet lub na elektronicznym bezprzewodowym urządzeniu 
telekomunikacyjnym w zakresie rozrywki, publikacja ksią-
żek, publikacja książek elektronicznych i czasopism on-line, 
usługi rozrywkowe w formie chat roomów przez Internet 
lub na elektronicznych bezprzewodowych urządzeniach 
telekomunikacyjnych, usługi rozrywkowe w formie pokazów 
kinowych, usługi tłumaczeń, usługi tłumaczeń ustnych, za-
pewnienie infrastruktury rozrywkowej, mianowicie salonów 
VIP i loży widokowych zarówno na obiektach sportowych, 
jak i poza nimi w celach rozrywkowych, usługi obsługi gości, 
mianowicie usługi recepcyjne, usługi obsługi gości, miano-
wicie zapewnienie biletów na wydarzenia sportowe i roz-
rywkowe, zapewnienie informacji on-line w zakresie sportu 
lub wydarzeń sportowych z komputerowej bazy danych lub 
przez Internet, usługi w zakresie informacji statystycznych 
i innych na temat wyników sportowych, programów radio-
wych i telewizyjnych.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1

1 488278, 492257, 492938, 492940, 492941, 493234, 493235, 493496

2 488278, 488661, 492462, 492463, 493202, 493217

3 492008, 492192, 492662, 492790, 492827, 492940, 492941, 493077, 493205, 493217, 493222, 493234, 493235, 
493410, 493436, 493452, 493496, 493612, 493620

4 492735, 493410

5 490925, 491165, 492008, 492192, 492257, 492827, 492932, 493201, 493205, 493234, 493235, 493410, 493422, 
493432, 493496, 493536, 493538, 493542, 493569, 493571, 493573, 493612, 493614, 493620

6 486602, 492790, 492906, 493077, 493364, 493424

7 482724, 486602, 492653, 492654, 492655, 492657, 492658, 492661, 492664, 492665, 493234, 493420, 493596

8 486602, 493420, 493491

9 485949, 487173, 490931, 491946, 492266, 492646, 492707, 492708, 492709, 492711, 492713, 492715, 492716, 
492790, 492817, 492844, 492968, 493077, 493105, 493307, 493387, 493494, 493527

10 492008, 492827, 493410, 493452, 493614, 493623

11 492662, 492906, 493527

12 492707, 492708, 492709, 492711, 492713, 492715, 492716, 493234, 493527, 493596

14 492790, 493077, 493484, 493546

16 482724, 484818, 484826, 485484, 487173, 488661, 492266, 492827, 492844, 493234, 493359, 493410, 493484, 
493491, 493517, 493609, 493621

17 488278, 491989, 493307, 493423

18 492192, 492790, 493077, 493484, 493491, 493621

19 488278, 492906, 493364, 493423

20 492192, 493354, 493378, 493379, 493380, 493381, 493440

21 492736, 493234, 493484, 493491

24 492932, 493378, 493379, 493380, 493381, 493614

25 482724, 490856, 492790, 492896, 492932, 493077, 493382, 493392, 493419, 493429, 493430, 493457, 493484, 
493491, 493527, 493609, 493867

26 492736, 493304

27 490856, 493497, 493515

28 472409, 482724, 485949, 490856, 492266, 492874, 493382, 493491, 493867

29 491165, 491254, 491257, 491997, 492087, 492214, 493431, 493573

30 482248, 483709, 491165, 491254, 491257, 491997, 492087, 492214, 492714, 492938, 492940, 492941, 493004, 
493492, 493496, 493573, 493608

31 482248, 491254, 491257, 493432

32 482248, 482724, 487359, 491165, 492214, 492846, 492847, 493631

33 484718, 492214, 492430

35 472409, 482724, 485484, 485909, 487173, 491310, 491946, 491959, 492033, 492087, 492192, 492266, 492462, 
492463, 492646, 492662, 492706, 492707, 492708, 492709, 492711, 492713, 492715, 492716, 492735, 492762, 
492790, 492817, 492827, 492844, 492932, 492995, 493077, 493105, 493205, 493217, 493234, 493307, 493349, 
493359, 493364, 493387, 493392, 493419, 493420, 493423, 493424, 493429, 493430, 493432, 493440, 493442, 
493492, 493497, 493515, 493527, 493539, 493551, 493553, 493568, 493569, 493571, 493573, 493609

36 485909, 491310, 492266, 492790, 492908, 492915, 493077, 493362, 493364, 493395, 493551, 493553, 493609



Nr  ZT04/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 61

1 22

37 485909, 485949, 491946, 492645, 492646, 492707, 492708, 492709, 492711, 492713, 492715, 492716, 492735, 
492844, 493234, 493347, 493362, 493364, 493387, 493389, 493395, 493424, 493425, 493440

38 487173, 491310, 491946, 491959, 492266, 492844, 493105, 493387, 493568

39 491946, 492266, 492646, 492995, 493302, 493389

40 493202, 493364, 493419, 493424, 493440

41 482724, 484818, 484826, 490856, 491310, 492033, 492673, 492706, 492844, 493234, 493269, 493280, 493349, 
493359, 493382, 493387, 493442, 493452, 493484, 493517, 493551, 493553, 493568, 493605, 493867

42 484818, 484826, 485909, 485949, 487173, 489612, 491310, 491946, 492266, 492646, 492790, 492817, 492844, 
492968, 493077, 493202, 493362, 493364, 493387, 493419, 493496, 493497, 493515, 493517, 493568

43 491376, 492087, 492214, 492840, 492995, 493269, 493302, 493364, 493492, 493612, 493619, 493620, 493631

44 489612, 492827, 493217, 493280, 493452, 493551, 493553, 493604, 493612, 493620

45 485909, 492646, 493568



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

1997 MASTERBUD 493425

3mk 493307

4 JETS 488661

A AGAPIT 493234

ABSTRACT 492430

ai Adept Investment 493395

Akademia Umysłu 485484

ALA FASHION 493429

ALTKOM AKADEMIA 493387

AmberGO 492266

anytime 491946

apla 492714

APTEKA 492827

ArtesMed 489612

ASM 493420

Bakal - fit for You 491254

Bakal fit for You 491257

BAU-TEC HURTOWNIA TARCZ I NARZĘDZI 486602

BBQ 4.IT 493382

bene vobis 493569

Bene Vobis 493571

Betonoszczel 488278

BEZPIECZNIE-CHCE SIĘ ŻYĆ! 493551

BIELENDA SKIN LOVING OIL 493222

BIZON 493596

BJN 492462

BJN 492463

BOSKIE 493620

BOSQIE 493612

brand_culture 493442

Brunch & Coffee 493269

Canental 493354

CATEROMARKET 491959

ChPL 484818

ChPLWet. 484826

COCCINELLA TRAVEL 493302

Coccola JEWELLERY 493546

D DMOSTAL 493424

dega PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI 491997

deltaset 493614

DEMONIOS PIZZERIA 491376

DŁUUUGIE PUZZLE 472409

DOM4.pl nieruchomości 492908

DONEFIEN 493542

DOREME 493217

drivebox 492646

eco 492706

Eevi 492932

electriCService 493347

emisja fotonów 493517

EST. 966 493457

EXPERO 492713

FARMER BRZEZINY 493432

FITE 493105

fitness for life 493605

FT FIGHTERTOY 490856

Fundacja Rak’n’Roll - Wygraj życie 493609

GALACTIC 493202

Glifosin 493536

Grammini-LIMIT 492257

GTM START GNIEZNO 482724

GTP e 492653

GTP EP 492664

GTP FLEX 492654

GTP PP 492661

GTP PVC 492655

GTP PWG 492657

GTP ST 492658

GTP 492665

hairlab 493452

HASH 493430

HealthWay 487173

HELLENA SKIPP 492846

Herbiko 493538

HMF CHEMICAL ADVANCED MATERIALS 491989

home4.pl NIERUCHOMOŚCI 492915

HRAPPI 482248

HYDRO PLAST 492906

IBG ENGINEERING 493364

IBG INVESTMENT 493362

in-med 493280

INOVOX EXPRESS - EXPRESS NA BÓL GARDŁA 492008

INTERTEXT MULTILINGUAL COMMUNICATIONS 493568

IRENKI 493608

JEM I JEM 493431

JOY PRESSERY 493631

K KRAVIEC 493419

KASY STEFCZYKA 491310



1 2 1 2

Nr  ZT04/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 63

KETCHUP SQUAD Kotlin 483709

KRAJOWE CENTRUM BRD 493553

LAFAYE 493492

Laktokol 493422

LIFE 492033

LST 492817

MELVIT FIT ROLLS 493004

MIFON 493494

MŁYN OLIWSKI ANNO 1652 493573

MO group 493497

MO rugs 493515

MUMUNO DREAM MORE 493380

MUMUNO DREAM MORE 493381

MUMUNO 493378

MUMUNO 493379

MY DOGUE 492192

Nerr Pharma 493496

OMEGA CAN 492716

OMEGA CAR SECURITY SYSTEMS 492707

OMEGA IMMO 492715

OMEGA PARKING SYSTEM 492708

OMEGA PRO-OES 492709

OMEGA SAT 492711

omegapack 493623

OTICLIN 493205

P Priceletto Łączymy oferty, łączymy ludzi. 492762

Patriota 493621

PLATFORMA odblaskowa.pl 493527

POLSKA MARKA 491165

POWER ALE 487359

Pretty Hands Sławomir Czapnik 492662

RACE RENT & EXPERIENCE MORE 493389

RENOMA MEBLE 493440

REXUS 493491

rws INVESTMENT GROUP 485909

SAMOLUB 492735

Septa 493235

SEROKOMLA 492995

SHOCK 493201

SHUFFLE 490931

SKELE 492645

SKIPP 492847

SÓL KUJAWSKA SÓL WARZONA PEKLUJĄCA  
SZCZYPTA DOMOWEJ TRADYCJI 492938

SÓL KUJAWSKA 492940

SÓL KUJAWSKA 492941

Stargum 493423

STOFFENMANAGER 492968

STOK MARKET 493539

ś s sz Logołaki 492874

ŚWIAT PERUK Peruki Kraków 493304

TAKTICA 492896

Tarmac Masters 492673

Tatrzańskie Echo 493619

TextileCare 493436

THE WW WILLIAM WALLACE 492214

Twish 492736

TYGRYS BIZNESU 493359

U-20 WORLD CUP POLAND 2019 493867

Underground Robotics 485949

UNITED CHICKEN 492087

VILLA DENTAL 493604

VISTULA RETAIL GROUP 493077

VITESI 493392

VOLLEYBALL POLSAT 492844

VRG VISTULA RETAIL GROUP 492790

wyGRAmy warsztaty gry rozwój 493349

XTEND BCAAS 490925

Yeżyce 492840

Your KAYA 493410



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.

810196 CLICK & FIX (2018 11 30)
CFE: 24.17.25, 27.05.01, 29.01.01 1, 17, 19

1049136 MONTAILLAC (2018 12 18) 33
1175610 Quitrios (2018 11 13)

CFE: 25.05.03, 26.04.01, 27.05.01 9
1371235 CABALLERO (2017 05 18, 2016 12 21)

CFE: 26.04.06 9, 12, 25
1381377 Vanward (2018 11 16)

CFE: 27.05.01 11
1381570 YVELLIS (2018 12 17) 5
1400373 EVERDEVELOP (2018 11 16)

CFE: 27.05.01 25
1407305 KERB (2018 12 11)

CFE: 26.04.01, 26.07.20, 26.11.02, 27.05.01 42
1441680 HIGH EXPERIENCE (2018 10 05)

CFE: 06.01.02, 14.09.05, 27.05.17 25
1441742 MHP AGRO & INDUSTRIAL HOLDING  

(2018 06 26, 2018 04 25)
CFE: 07.01.13, 27.05.10, 29.01.04 29, 35

1441793 PUTY TAPE (2018 10 05)
CFE: 26.04.18, 27.05.10 16

1441832 (Shnq msh) (2018 10 01, 2018 09 27)
CFE: 28.03.00 3, 5, 32

1441899 HUAFEI (2018 10 05)
CFE: 21.03.21, 27.05.01 35

1441970 BLACK VINYL (2018 10 05)
CFE: 26.04.18, 27.05.01 25

1441982 lattepanda (2018 09 27) 9
1441992 FORTNITE (2018 09 13, 

2018 08 20)
18, 21, 25

1442020 SUNRUNNER VIDRIO 
(2018 11 20)

6

1442057 50 HORSES (2018 06 21)
CFE: 02.01.20, 09.07.21, 18.02.15, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

9, 28

1442094 TISSUM Hotel & Restaurant Textiles  
(2018 05 28)
CFE: 24.17.02, 26.04.05, 
26.11.01, 27.05.09

24, 25, 35

1442133 Lachgummi Happies 
(2018 11 29, 2018 06 06)

30

1442166 SPIRIT OF DRINI PURE MOUNTAIN MINERAL 
WATER (2018 10 22, 2018 09 05)
CFE: 02.09.01, 26.01.04, 27.05.08 32, 33, 43

1442176 FENG HAI (2017 09 08)
CFE: 03.07.16, 05.11.13, 06.19.05, 28.03.00 20

1442187 ORTHAUS TRAILERS SINCE 1925 (2018 06 08, 
2018 04 06)
CFE: 25.03.01, 29.01.12 12, 37, 39, 40

1442189 ALUTECH (2018 05 29)
CFE: 01.15.23, 26.04.01, 26.07.19, 
26.11.25, 27.05.01, 29.01.15

6, 7, 9

1442277 Good Beer (2018 06 18)
CFE: 27.05.01 35, 43

1442306 NEWLED (2018 07 09)
CFE: 26.04.04, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13 11

1442327 Kienbaum (2018 10 01, 2018 06 20)
CFE: 26.04.02 35, 38, 41

1442374 CONDE DE HERVIAS 
(2018 06 19)

33

1442443 (2018 11 07)
CFE: 28.03.00 33

1442447 TUBA (2018 08 10)
CFE: 27.05.17 7

1442456 K2 konnect (2018 10 04, 2018 05 02)
CFE: 27.05.09, 27.07.11, 29.01.12 35, 45

1442470 Indefini (2018 11 01)
CFE: 27.05.01 25, 35

1442493 KAĆKA (2018 09 10)
CFE: 03.07.06, 18.01.19, 26.04.06, 
29.01.12

16, 35, 39

1442522 (2018 11 15)
CFE: 28.03.00 37

1442530 JUNQI (2018 11 15)
CFE: 26.11.08, 28.03.00 10

1442574 ROSPOLYCHEM (2018 10 22, 2018 10 03)
CFE: 01.13.01, 26.07.25, 27.01.01, 
29.01.13

1, 4, 35, 37

1442636 VENATIB (2018 12 05, 2018 09 03) 5
1442639 VENABEN (2018 12 05, 2018 09 03) 5
1442640 GALETEN (2018 12 05, 2018 09 03) 5
1442686 C.A.P. POLO’S 1982 (2018 05 02)

CFE: 02.01.08, 21.03.07, 24.01.08, 29.01.13 18
1442726 PING AN (2018 07 03)

CFE: 27.05.01 9, 35, 36, 38, 41, 42, 
44, 45

1442798 XY XUYIN (2018 07 12)
CFE: 05.03.14, 27.05.01, 28.03.00 20

1442814 AQUAKLEAR (2018 10 29, 2018 06 05) 11
1442881 RIVOXAN (2018 10 15, 2018 05 15) 5
1442884 DASERGIN (2018 10 26, 2018 05 07) 5
1442894 (2018 09 18)

CFE: 28.03.00 42



Nr  ZT04/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 65

1442909 HERMES TRANSAT (2018 11 19, 
2018 06 20)

18

1442914 HERMES CLIC-H (2018 11 20, 
2018 06 20)

18

1442939 (2018 11 15)
CFE: 28.03.00 31

1442946 (2018 11 15)
CFE: 28.03.00 41

1442954 LAMEGOM (2018 11 06, 2018 05 07) 5
1442955 R REKORD (2018 08 13, 2018 07 06)

CFE: 26.03.01, 27.05.02, 29.01.12 12
1442969 CASTLE (2018 11 15)

CFE: 27.05.01 12
1443072 Kienbaum (2018 10 01, 2018 06 20)

CFE: 26.04.02 35, 38, 41

1443079 BOY LONDON (2018 09 28) 14, 18, 25
1443121 neckermann (2018 08 09)

CFE: 27.05.09 20, 25, 35
1443158 Lady Collection (2018 10 05)

CFE: 05.03.16, 26.04.09, 
26.11.14, 29.01.15

18, 25

1443174 (2018 11 15)
CFE: 28.03.00 45

1443177 SMART Pro (2018 05 16)
CFE: 27.05.09, 29.01.12 9, 16, 36, 42

1443183 SKINHAIRGIUM (2018 11 20, 2018 07 24) 1
1443204 GMARCO PROMOTION (2018 05 03,  

2018 04 23)
CFE: 26.07.25, 27.05.01, 
29.01.13

9, 14, 25, 35, 37, 39, 
41, 42, 43



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

1  810196, 1442574, 1443183 

3  1441832 

4  1442574 

5  1381570, 1441832, 1442636, 1442639, 1442640, 1442881, 1442884,
 1442954 

6  1442020, 1442189 

7  1442189, 1442447 

9  1175610, 1371235, 1441982, 1442057, 1442189, 1442726, 1443177,
 1443204 

10  1442530 

11  1381377, 1442306, 1442814 

12  1371235, 1442187, 1442955, 1442969 

14  1443079, 1443204 

16  1441793, 1442493, 1443177 

17  810196 

18  1441992, 1442686, 1442909, 1442914, 1443079, 1443158 

19  810196 

20  1442176, 1442798, 1443121 

21  1441992 

24  1442094 

25  1371235, 1400373, 1441680, 1441970, 1441992, 1442094, 1442470,
 1443079, 1443121, 1443158, 1443204 

28  1442057 

29  1441742 

30  1442133 

31  1442939 

32  1441832, 1442166 

33  1049136, 1442166, 1442374, 1442443 

35  1441742, 1441899, 1442094, 1442277, 1442327, 1442456, 1442470,
 1442493, 1442574, 1442726, 1443072, 1443121, 1443204 

36  1442726, 1443177 

37  1442187, 1442522, 1442574, 1443204 

38  1442327, 1442726, 1443072 

39  1442187, 1442493, 1443204 

40  1442187 

41  1442327, 1442726, 1442946, 1443072, 1443204 

42  1407305, 1442726, 1442894, 1443177, 1443204 

43  1442166, 1442277, 1443204 

44  1442726 

45  1442456, 1442726, 1443174



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.

485530 Padma AG für tibetische Heilmittel
2018 09 18 30

485540 Padma AG für tibetische Heilmittel
2018 09 18 30

487571 ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA  
SPÓŁKA AKCYJNA
2018 11 09 3, 29, 30

488801 Kaminski Arkadiusz
2018 12 13 9, 12, 28

489998 SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DZT FABRYKA 
SAMOCHODÓW W LUBLINIE SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
W UPADŁOŚCI W LUBLINIE
2018 12 19 12, 37

488923 GÓRNIAK TERESA I WSPÓLNICY BUDOMEX 
BIS SPÓŁKA CYWILNA
2018 12 28 19

483327 Fijałkowsa Violetta
2018 12 19 3, 8

488769 Zdrovit Romania S.R.L.
2018 12 31 5

488873 MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
2018 12 28 6, 7, 19, 37

486074 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- 
-Usługowe GUST-POL Wiesława Gusta
2018 12 17 1, 16

486081 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- 
-Usługowe GUST-POL Wiesława Gusta
2018 12 17 1, 16



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.

1407141 KELEMATA S.R.L.
2018 10 01 3

1421851 Colgate-Palmolive Company
2018 12 22 5, 16



SPIS  TREŚCI

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  URZĘDZIE PATENTOWYM   
ZNAKACH  TOWAROWYCH

ZNAKI  TOWAROWE  ZGŁOSZONE  W  TRYBIE  KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016  R. .............  4
Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ........................ 60
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r.  ............. 62

INFORMACJE  O  WYZNACZONYCH  NA  TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  
PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016  R.  MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKACH  TOWAROWYCH  ............................  64

Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
międzynarodowych znaków towarowych ................................................................................................................................................. 66 

INFORMACJE  O  SPRZECIWACH  WNIESIONYCH  WOBEC  ZGŁOSZENIA  ZNAKU  TOWAROWEGO  
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej  ..................................................................................  67

INFORMACJE  O  SPRZECIWACH  WNIESIONYCH  WOBEC  WYZNACZONYCH  NA  TERYTORIUM   
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH   
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej . .................................................................................  68 


