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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.
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Znaki towarowe

Warszawa, dnia 3 stycznia 2019 r. Nr ZT01

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) 461132 (220) 2016 09 05
(731) GRUNOWSKI ADAM A.R.A.-PROEKO, Sopot
(540) SORBENT BQ30

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 agar i mieszanki z jego użyciem jako składnika 
dominującego do zastosowania w recepturach sorbentów, 
aktywatory chemiczne do zastosowania w recepturach sor-
bentów, aldehydy takie jak aldehyd amonowy, aldehyd kro-
tonowy, aldehyd mrówkowy do zastosowania w receptu-
rach sorbentów, kompozycje alginianów jako produkty 
żelujące i spulchniające do zastosowania w recepturach sor-
bentów, wodne roztwory amoniaku do zastosowania w re-
cepturach sorbentów, alkaliczne związki żrące, alkaloidy 
do zastosowania w recepturach sorbentów, alkohole i mie-
szaniny alkoholi takie jak alkohol amylowy, alkohol etylowy, 
alkohol winny, alkoholowy roztwór soli amonowej do zasto-
sowania w recepturach sorbentów, preparaty na bazie ałunu, 
ałun amonowy, ałun glinu do zastosowania w recepturach 
sorbentów, azotany takie jak azotan bizmutu, azotan srebra, 
azotan srebrowy, azotan uranu do zastosowania w receptu-
rach sorbentów, bakteriocydy jako substraty stosowane przy 
recepturach sporządzania sorbentów, balsam gurjunowy 
i mieszanki z jego użyciem jako składnika dominującego 
do zastosowania w recepturach sorbentów,preparaty na ba-
zie barytu do zastosowania w recepturach sorbentów, ben-
tonit i mieszanki z jego użyciem jako składnika dominujące-
go do zastosowania w recepturach sorbentów, benzen 
i mieszanki z jego użyciem jako składnika dominującego 
do zastosowania w recepturach sorbentów, bezwodniki ta-
kie jak bezwodnik kwasu octowego, bezwodnik tytanu 
do zastosowania w recepturach sorbentów, preparaty zawie-
rające białko roślinne lub zwierzęce i mieszanki z ich użyciem 
jako składnika nie dominującego do zastosowania w recep-
turach sorbentów, bizmut i mieszanki z ich użyciem jako 
składnika dominującego do zastosowania w recepturach 
sorbentów, boksyt i mieszanki z ich użyciem jako składnika 
dominującego do zastosowania w recepturach sorbentów, 
boraks i mieszanki z jego użyciem jako składnika dominują-
cego do zastosowania w recepturach sorbentów, celuloza 
i preparaty celulozo pochodne i mieszanki z ich użyciem jako 
składnika dominującego do zastosowania w recepturach 
sorbentów, cement i mieszanki z jego użyciem jako składnika 
dominującego do zastosowania w recepturach sorbentów, 
chlor, chlorany, chlorek glinu, chlorek magnezu, chlorek pal-
ladu, chlorek wapnia, chlorki, chlorowodorki i mieszanki 
z ich użyciem jako składnika dominującego do zastosowania 
w recepturach sorbentów, chrom, chromiany i mieszanki 
z ich użyciem jako składnika dominującego do zastosowania 
w recepturach sorbentów, cyjanamid wapniowy i cyjana-
miol wapniowy, cyjanki i mieszanki z ich użyciem jako skład-
nika dominującego do zastosowania w recepturach sorben-

tów, czterochlorek acetylenu, czterochlorki i mieszanki 
z ich użyciem jako składnika dominującego do zastosowania 
w recepturach sorbentów, czynniki powierzchniowo-czyn-
ne, defolianty, dehydraty do zastosowania w recepturach 
sorbentów,detergenty i diastaza do zastosowania w recep-
turach sorbentów, dodatki chemiczne do iłowych płuczek 
innych niż wiertnicze do zastosowania w recepturach sor-
bentów, dolomit do zastosowania w recepturach sorbentów, 
dwuchlorek cyny, dwuchromian potasu, dwuchromian sodu, 
dwutlenek cyrkonu, dwutlenek manganu, dwutlenek man-
ganu i mieszanki z ich użyciem jako składnika dominującego 
do zastosowania w recepturach sorbentów, dyspersje two-
rzyw sztucznych i mieszanki z ich użyciem jako składnika do-
minującego do zastosowania w recepturach sorbentów, 
emulgatory i emulsje oraz mieszanki z ich użyciem jako 
składnika dominującego do zastosowania w recepturach 
sorbentów, enzymy do zastosowania w recepturach sorben-
tów, estry, estry celulozy do zastosowania w recepturach sor-
bentów, etery takie jak eter etylowy, eter metylowy, eter siar-
kowy, eter glikolu i mieszanki z ich użyciem jako składnika 
dominującego do zastosowania w recepturach sorbentów, 
fenol i związki fenolu do zastosowania w recepturach sor-
bentów, fluor i mieszanki z jego użyciem jako składnika do-
minującego do zastosowania w recepturach sorbentów, fos-
fatydy, fosfor, fosforany i mieszanki z ich użyciem jako 
składnika dominującego do zastosowania w recepturach 
sorbentów, gazy zestalone do zastosowania w recepturach 
sorbentów, glicerydy, gliceryna do zastosowania w receptu-
rach sorbentów, glikol, glikozydy, glin, glukoza oraz mieszan-
ki z ich użyciem jako składnika nie dominującego do zastoso-
wania w recepturach sorbentów, grafit do zastosowania 
w recepturach sorbentów, hydraty węgla i mieszanki 
z ich użyciem jako składnika dominującego do zastosowania 
w recepturach sorbentów, kaolin do zastosowania w recep-
turach sorbentów, katalizatory biochemiczne, katalizatory 
chemiczne zastosowania w recepturach sorbentów, kora 
mangrowa i kreozot do zastosowania w recepturach sorben-
tów, krzem, krzemian glinu, inne krzemiany do zastosowania 
w recepturach sorbentów, kultury mikroorganizmów inne 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych do zastoso-
wania w recepturach sorbentów, kwasy takie jak kwas arse-
nowy, kwas atranilowy, kwas azotowy, kwas benzoesowy, 
kwas borny, kwas chlorowodorowy, kwas cholowy, kwas 
chromowy, kwas cytrynowy, kwas fluorowodorowy, kwas 
galusowy, kwas garbnikowy, kwas jodowy, kwas mlekowy, 
kwas mrówkowy, kwas siarkowy i nadsiarkowy, kwas octowy, 
kwas oleinowy, kwas ortofosforowy, kwas pikrynowy, kwas 
pirogalusowy, kwas salicylowy, kwas sebacynowy, kwas sol-
ny, kwas stearynowy, kwas sulfonowy, kwas szczawiowy, 
kwas tarninowy, kwas węglowy, kwas winny, kwas wolframo-
wy, kwasy jako mieszaniny chemiczne, inne kwasy mineral-
ne, inne kwasy tłuszczowe, kwaśny szczawian potasowy, 
kwas kwebracho, kwiat siarczany do zastosowania w recep-
turach sorbentów, magnezyt i jego kompozycje do zastoso-
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wania w recepturach sorbentów, masa celulozowa do zasto-
sowania w recepturach sorbentów, materiały ceramiczne 
zwłaszcza do filtrów, materiały do filtracji do zastosowania 
w recepturach sorbentów, gdzie indziej nie wymienione pre-
paraty chemiczne do zastosowania w recepturach sorben-
tów, materiały syntetyczne do absorpcji oleju do zastosowa-
nia w recepturach sorbentów, mączka ceramiczna 
do zastosowania w recepturach sorbentów, metale ziem al-
kalicznych, metaloidy do zastosowania w recepturach sor-
bentów, miazga drzewna do zastosowania w recepturach 
sorbentów, nadboran sodowy, nadchlorany, nadsiarczany, 
nadwęglany, naftalen do zastosowania w recepturach sor-
bentów, nawozy do użyźniania gleby z zastosowaniem w re-
cepturach sorbentów, n,eutralizatory gazów toksycznych 
do zastosowania w recepturach sorbentów, ocet drzewny, 
ocet spirytusowy, octan amylu, octan celulozy w stanie suro-
wym, octan glinu, octan ołowiu, octan wapnia, octany 
do zastosowania w recepturach sorbentów, odczynniki che-
miczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych 
do zastosowania w recepturach sorbentów, papiery tech-
niczne takie jak papier barytowy, papier białkowany, papier 
chemiczny do próbek, papier dwuazowy, papier nitrowany, 
papier odczynnikowy, papierki wskaźnikowe zastosowania 
w recepturach sorbentów, plastizole i plastyfikatory do za-
stosowania w recepturach sorbentów,inne niż wiertnicze 
płuczki wspomagające do zastosowania w recepturach sor-
bentów, pochłaniacze, substancje aktywne do zastosowania 
w recepturach sorbentów, pochodne chemiczne celulozy 
do zastosowania w recepturach sorbentów, preparaty anty-
statyczne do zastosowania w recepturach sorbentów, prepa-
raty chemiczne do analizy laboratoryjnej inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych do zastosowania w bada-
niach receptur sorbentów, preparaty do ochrony przed 
ogniem do zastosowania w recepturach sorbentów, prepa-
raty do oczyszczania gazu, preparaty do oczyszczania oleju, 
preparaty do oczyszczania tłuszczów do zastosowania w re-
cepturach sorbentów, preparaty do odzysku metali do za-
stosowania w recepturach sorbentów, preparaty enzyma-
tyczne do zastosowania w recepturach sorbentów, siarka, 
siarczan baru, siarczan miedzi, siarczany, siarczek antymonu, 
siarczek węgla, siarczki do zastosowania w recepturach sor-
bentów, silikony do zastosowania w recepturach sorbentów, 
sody takie jak soda amoniakalna, soda kalcynowana, soda 
kaustyczna do zastosowania w recepturach sorbentów, sole 
takie zwłaszcza jak sole amonowe, sole chromu, sole do ce-
lów przemysłowych, sole jodu, sole metali alkalicznych, sole 
rtęci, sole sodowe, sole wapnia, sole żelaza do zastosowania 
w recepturach sorbentów, sód, sól amonowa, sól kamienna 
do zastosowania w recepturach sorbentów, specjalne mate-
riały ceramiczne do filtrów do zastosowania w recepturach 
sorbentów filtracyjnych, spirytus drzewny, spirytus solny 
do zastosowania w recepturach sorbentów, substancje od-
czynnikowe jako pochłaniacze gazów, substancje zapobie-
gające zamarzaniu, substancje żrące do celów przemysło-
wych do zastosowania w recepturach sorbentów, szpat 
ciężki do zastosowania w recepturach sorbentów, środki 
do dysocjacji olejów i tłuszczów do zastosowania w receptu-
rach sorbentów, tlenki takie zwłaszcza jak tlenek antymonu, 
tlenek chromowy, tlenek chromu, tlenek kobaltu, tlenek litu, 
tlenek ołowiu, tlenek rtęci do zastosowania w recepturach 
sorbentów, toluen do zastosowania w recepturach sorben-
tów, tworzywa sztuczne specjalnie przeznaczone do ab-
sorpcji produktów ropopochodnych do zastosowania w re-
cepturach sorbentów, produkty karbopochodne takie 
zwłaszcza jak węgiel, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, wę-
giel kostny, węgiel z krwi, węgiel zwierzęcy do zastosowania 
w recepturach sorbentów, węglany i węgliki takie zwłaszcza 

jak węglan magnezowy, węglan wapnia do zastosowania 
w recepturach sorbentów, wiskoza do zastosowania w re-
cepturach sorbentów, wody takie jak woda destylowana, 
woda morska, woda potasowa, woda utleniona, woda za-
kwaszona do zastosowania w recepturach sorbentów, wo-
dorki takie zwłaszcza jak wodorowęglan sodowy do celów 
chemicznych, wodorowinian potasowy inny niż do celów 
farmaceutycznych do zastosowania w recepturach sorben-
tów, wodziany i hydraty takie zwłaszcza jak wodzian glinu 
do zastosowania w recepturach sorbentów, wymienniki jo-
nowe jako produkty chemiczne do zastosowania w receptu-
rach sorbentów, ziemie techniczne inne niż uprawowe takie 
zwłaszcza jak ziemia folerska, ziemia okrzemkowa, ziemia 
próchnicza, ziemie rzadkie do zastosowania w recepturach 
sorbentów, żelatyna do celów przemysłowych do zastoso-
wania w recepturach sorbentów, żelazo-cyjanki do zastoso-
wania w recepturach sorbentów, żużel hutniczy do zastoso-
wania w recepturach sorbentów, żywice akrylowe w stanie 
surowym, żywice epoksydowe w stanie surowym, żywice 
syntetyczne w stanie surowym, żywice sztuczne w stanie su-
rowym do zastosowania w recepturach sorbentów, 35 usługi 
reklamy dla potrzeb osób trzecich i dostarczanie odnośnych 
informacji dotyczących możliwości eksportu, importu, dys-
trybucji i cech materiałowych wszelkiego rodzaju sorbentów 
i technik ich zastosowania, kolportaż próbek wszelkiego ro-
dzaju sorbentów i dostarczanie odnośnych informacji, usługi 
agencji planowania i promocji sprzedaży wszelkiego rodzaju 
sorbentów oraz dostarczanie odnośnych informacji, usługi 
analizy i doradztwa w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą dotyczącą produkcji, składowania, konfekcjono-
wania wszelkiego rodzaju sorbentów i dostarczanie odno-
śnych informacji, usługowe badania rynkowe dotyczące 
popytu i podaży wszelkiego rodzaju sorbentów i dostarcza-
nie odnośnych informacji, dostarczanie informacji dotyczą-
cych aktualnej oferty sprzedaży wszelkiego rodzaju sorben-
tów, wynajmowanie nośników reklamowych służących 
dystrybucji wszelkiego rodzaju sorbentów i dostarczanie 
odnośnych informacji, wynajem powierzchni reklamowej 
i reklama na witrynach internetowych wszelkiego rodzaju 
sorbentów i dostarczanie odnośnych informacji, usługi pro-
wadzenia punktów handlowych, sklepów, magazynów lub 
hurtowni z wszelkiego rodzaju sorbentami i dostarczanie 
odnośnych informacji, 39 usługi dostarczania i zastosowania 
wszelkiego rodzaju sorbentów, informacja o powyższych 
usługach,, 40 doradztwo i pomoc w zakresie wypełniania 
obowiązków przedsiębiorców związanych z odzyskiem i re-
cyklingiem odpadów, w szczególności odpadów poutyliza-
cyjnych sorbentowych, 42  doradztwo w dziedzinie pozyski-
wania i zagospodarowywania surowców wtórnych 
poutylizacyjnych sorbentowych, doradztwo w zakresie do-
boru i stosowania sorbentów, doradztwo w zakresie gospo-
darowania odpadami, w szczególności odzysku i recyklingu 
sorbentów, doradztwo w zakresie ochrony środowiska 
w dziedzinie zastosowania sorbentów, ekspertyzy i opinie 
w zakresie ochrony środowiska, ekologii, odzysku i recyklin-
gu odpadów, w szczególności sorbentów, pomoc osobom 
trzecim, w szczególności jednostkom samorządu w zakresie 
planowania systemów obsługi selektywnej zbiórki odpadów 
poutylizacyjnych sorbentowych, usługi administrowania 
stronami komputerowymi, sieciowymi, aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego dotyczącego stosowania sorben-
tów, usługi wykonywania analiz chemicznych w odniesieniu 
do stosowania sorbentów, usługowe badania bakteriolo-
giczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania 
geologiczne w dziedzinie technik utylizacyjnych sorbento-
wych, badania techniczne w sprawach dotyczących stoso-
wania sorbentów, doradztwo w zakresie ochrony środowiska 
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w dziedzinie technik utylizacyjnych sorbentowych, usługo-
we ekspertyzy geologiczne, ekspertyzy inżynieryjne w dzie-
dzinie technik utylizacyjnych sorbentowych, usługowa kon-
wersja danych przez programy komputerowe w dziedzinie 
technik utylizacyjnych sorbentowych, naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie w dziedzinie technik 
utylizacyjnych sorbentowych, usługowe opracowywanie 
projektów technicznych w dziedzinie technik utylizacyjnych 
sorbentowych, testowanie materiałów i surowców, testowa-
nie geotekstyliów w dziedzinie technik utylizacyjnych sor-
bentowych, usługowe wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego w dziedzinie technik utylizacyjnych sor-
bentowych, informacja o powyższych usługach, 45  badania 
prawne w dziedzinie technik utylizacyjnych sorbentowych, 
doradztwo w zakresie własności intelektualnej w dziedzinie 
technik utylizacyjnych sorbentowych, usługi pośrednictwa 
w licencjonowaniu przedmiotów własności intelektualnej 
w dziedzinie technik utylizacyjnych sorbentowych.

(210) 480849 (220) 2018 01 05
(731) CZERNIKOWSKA JOANNA, DEMSKI GRZEGORZ 

AUREA PHARMA SPÓŁKA CYWILNA, Nadarzyn
(540) radioprotect
(510), (511) 5 lecznicze preparaty toaletowe, leki pomoc-
nicze i preparaty do celów medycznych, maści i preparaty 
do celów farmaceutycznych, maści i preparaty do leczenia 
oparzeń słonecznych.

(210) 482320 (220) 2018 02 13
(731) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) MEDIWIPES BM
(510), (511) 1 substancje: materiały, preparaty chemiczne, 
surowce naturalne, odczynniki chemiczne do zastosowania 
do celów laboratoryjnych - zwłaszcza w medycynie, nauce 
i fotografii, 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 5 produk-
ty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka-
żające, 11 urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, 
35 usługi prowadzenia hurtowni, sklepów i innych punktów 
detalicznych ze sprzedażą substancji i produktów chemicz-
nych, leków, materiałów i urządzeń stosowanych w szpital-
nictwie, materiałów i urządzeń do sterylizacji, dezynfekcji 
i odkażania, usługi prowadzenia reklamy i prowadzenia inte-
resów świadczonych na rzecz osób trzecich.

(210) 482322 (220) 2018 02 13
(731) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) MEDIWIPES BM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.11.02
(510), (511) 1 substancje: materiały, preparaty chemiczne, 
surowce naturalne, odczynniki chemiczne do zastosowania 
do celów laboratoryjnych - zwłaszcza w medycynie, nauce 
i fotografii, 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała., 5 pro-
dukty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne 
do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, ma-
teriały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki 
odkażające, 11 urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i od-
każania, 35 usługi prowadzenia hurtowni, sklepów i innych 
punktów detalicznych ze sprzedażą substancji i produktów 

chemicznych, leków, materiałów i urządzeń stosowanych 
w szpitalnictwie, materiałów i urządzeń do sterylizacji, de-
zynfekcji i odkażania, usługi prowadzenia reklamy i prowa-
dzenia interesów świadczonych na rzecz osób trzecich.

(210) 482492 (220) 2018 02 18
(731) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) MEDIWIPES
(510), (511) 1 substancje: materiały, preparaty chemiczne, 
surowce naturalne, odczynniki chemiczne do zastosowania 
do celów laboratoryjnych - zwłaszcza w medycynie, nauce 
i fotografii, 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 5 produk-
ty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka-
żające, 11 urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, 
35 usługi prowadzenia hurtowni, sklepów i innych punktów 
detalicznych ze sprzedażą substancji i produktów chemicz-
nych, leków, materiałów i urządzeń stosowanych w szpital-
nictwie, materiałów i urządzeń do sterylizacji, dezynfekcji 
i odkażania, usługi prowadzenia reklamy i prowadzenia inte-
resów świadczonych na rzecz osób trzecich.

(210) 482496 (220) 2018 02 18
(731) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) MEDIWIPES

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 1 substancje: materiały, preparaty chemiczne, 
surowce naturalne, odczynniki chemiczne do zastosowania 
do celów laboratoryjnych - zwłaszcza w medycynie, nauce 
i fotografii, 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 5 produk-
ty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka-
żające, 11 urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, 
35 usługi prowadzenia hurtowni, sklepów i innych punktów 
detalicznych ze sprzedażą substancji i produktów chemicz-
nych, leków, materiałów i urządzeń stosowanych w szpital-
nictwie, materiałów i urządzeń do sterylizacji, dezynfekcji 
i odkażania, usługi prowadzenia reklamy i prowadzenia inte-
resów świadczonych na rzecz osób trzecich.

(210) 483500 (220) 2018 03 14
(731) INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ DZIELNY MIŚ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) Dzielny Miś
(510), (511) 41 szkolenia ruchowe dla dzieci, edukacja w za-
kresie świadomości ruchowej, kursy w zakresie rozwoju oso-
bistego, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności 
umysłowej dzieci, usługi edukacyjne związane z zabiegami 
terapeutycznymi, szkolenia edukacyjne, kształcenie głosu, 
warsztaty w celach edukacyjnych, kształcenie ruchowe dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, nauczanie i szkolenia, naucza-
nie w zakresie zdrowia, nauczanie wyrównawcze w zakresie 
mowy, organizowanie i prowadzenia warsztatów i szkoleń, 
44 rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, 
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji 
fizycznej, udostępnianie obiektów sprzętu do rehabilitacji 
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psychicznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń 
fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, usługi terapeu-
tyczne, terapia mowy i słuchu, usługi terapii głosu i terapii 
logopedycznej, usługi w zakresie terapii zajęciowej, zabiegi 
terapeutyczne dla ciała, terapia psychologiczna dla małych 
dzieci, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, 
opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, 
psychiatria, psychoterapia, badania psychologiczne, terapia 
manualna, usługi z zakresu integracji sensorycznej, usługi 
w zakresie terapii ręki, konsultacje psychologiczne, porad-
nictwo dietetyczne, poradnictwo psychologiczne, usługi 
diagnozy psychologicznej, udzielanie informacji z zakresu 
psychologii, testy psychiatryczne, opieka psychologiczna, le-
czenie psychologiczne, usługi psychoterapeuty, przeprowa-
dzanie testów psychologicznych, przygotowywanie profili 
psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, 
doradztwo związane z psychologią integralną, usługi psy-
choterapeutyczne, doradztwo dotyczące psychologicznego 
leczenia dolegliwości medycznych, usługi w zakresie audio-
logii, usługi testów audiologicznych, fizjoterapia, usługi fizjo-
terapii, masaż, poradnictwo związane z terapią zajęciową, 
udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego 
i żywieniowego, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, 
usługi dietetyków, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywia-
nia, konsultacje neurologiczne, dogoterapia, usługi fizjotera-
pii z użyciem robotów fizjoterapeutycznych.

(210) 483683 (220) 2018 03 19
(731) SEVEN RIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce Wielkie
(540) KRAK SKY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.08, 21.03.25
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna - świadczenie usługi komercyjnych 
skoków spadochronowych.

(210) 485232 (220) 2018 04 24
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) American Building

(531) 27.05.01, 07.05.02
(510), (511) 1 cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, 
impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ścien-
nych, kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje 
termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydo-
we, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne 
do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu 
i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt 
gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje 
do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje 
do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, 
kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, 

uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczel-
niacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipso-
wych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowa-
nia płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do grun-
towania podłóg i elewacji, środki hydro izolacyjne dwuskład-
nikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki 
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tu-
bach, 2 farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty 
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty bar-
wiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i la-
teksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, 
farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, 
rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drew-
na, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby 
epoksydowe, 3 środki czyszczące i myjące stosowane w prze-
myśle, papier ścierny szmerglowy, papier do polerowania po-
wierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania po-
wierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samocho-
dowe, zapachy do samochodów, 4 brykiety drzewne, brykie-
ty węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo 
z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samocho-
dowe, smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do pa-
liw, 6 metalowe materiały budowlane, metalowe elementy 
konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabi-
ny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnia-
nych, metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, 
sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha me-
talowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownic-
twa, pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kol-
czasty, drut naciągowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe 
do konstrukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie meta-
lowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla 
budownictwa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, 
nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny 
metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety 
transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie 
nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe metalo-
we, pojemniki metalowe do pakowania, pomosty metalowe, 
pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile 
sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe me-
talowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki 
do profili ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile meta-
lowe do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, 
narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalo-
we, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy 
i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi 
metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe, rusztowa-
nia aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki 
remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowla-
ne bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny me-
talowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy 
stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe, pro-
file aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące 
i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe konstrukcyj-
ne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, za-
wiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki 
metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączenio-
we metalowe, wsporniki metalowe, łączniki metalowe, 
drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalo-
we, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria 
do drzwi metalowe, akcesoria metalowe do okien, siatki rol-
no-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalo-
we ocynkowane, drut metalowy, bramy i furtki metalowe, 
skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe 
do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, 7 na-
rzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicz-
nym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, 
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palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, 
maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody 
urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry, 
gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe, 
koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe, lutowni-
ce gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne, mie-
szalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym, noże 
elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia płyt sty-
ropianowych, ostrzałki elektryczne, urządzenia elektryczne 
do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne do cięcia 
płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malarskie, 
bezpowietrzne pompy tłokowe, piły części maszyn, piły łań-
cuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do wytłaczania 
masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pisto-
lety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, 
pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, 
podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki 
maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, 
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, spa-
warki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lu-
townice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lutow-
nicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, 
świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mecha-
niczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie 
do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przeci-
narki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młoto-
wiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty 
wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, 
wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki aku-
mulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, 
wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe 
do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wy-
rzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, 
wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, mini-
pilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elek-
tryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatoro-
we, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia 
wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, 
piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce 
do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscyla-
cyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne aku-
mulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifier-
ki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, frezarki, 
szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze prze-
mysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze 
proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów 
elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośniki 
słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, 
wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, prostowniki, prze-
wody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezole-
jowe, pistolety do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, 
smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, 
klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pisto-
lety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnie-
niowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, spawarki inwertoro-
we, spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półauto-
maty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, 
narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o na-
pędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia 
glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia pły-
tek, kosiarki elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki pneu-
matyczne, kompresory, pompki do pompowania kół, maszy-
ny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i ak-
cesoria do urządzeń ogrodniczych, 8 narzędzia o napędzie 
ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe, skrzynki na-
rzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, regały narzę-
dziowe, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi, 

tarcze cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna 
i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, 
uchwyty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, 
ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, 
frezy, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe 
plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przezna-
czeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty, śruby, 
podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów, 
uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe, opaski nylo-
nowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, ima-
dła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw klu-
czy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych 
z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptery do nasadek, 
redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła do kluczy nasad-
kowych, przedłużki do nasadek, przedłużki do bitów, prze-
dłużki do nasadek z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, 
klucze oczkowe, klucze płaskooczkowe, zestawy kluczy, ze-
stawy kluczy oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy 
kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze 
płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastaw-
nych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spli-
ne, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spli-
ne na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki 
imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx, 
zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw nasadek Spline, ze-
staw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze 
dynamometryczne, klucze imbusowe L-Hex, klucze Torx, ze-
staw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze 
do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze 
do szafek, klucze oczkowe dwustronnie otwarte, klucze 
do świec, klucze trzpieniowe krótki, klucze trzpieniowe dłu-
gie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perlatora, 
klucze hydrauliczne nastawne, klucze hydrauliczne do arma-
tury, klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydraulicz-
ne hakowe. ściągacze do łożysk, kosiarki ręczne, młotki ręcz-
ne, młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie, 
młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki 
blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki 
spawalnicze, młotki drewniane, zestaw młotków, trzonki 
do młotków, kliny pierścieniowe do trzonków, kliny płaskie 
do trzonków, zestawy klinów do trzonków, kuwety narzędzio-
we, łopaty do śniegu, wkrętaki z grzechotką z różnymi koń-
cówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki z końcówkami, obci-
nacze czołowe, szczepce wydłużone proste budowlane, 
szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce do rur, 
szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczypce bocz-
ne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce spawalni-
cze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce nastaw-
cze, szczypce do blachy, szczypce do końcówek telefonicz-
nych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli miedzianych, 
szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, zaginarki wy-
gięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice boczne, nitow-
nice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki, zesta-
wy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, przymiary linio-
we, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki, kątomie-
rze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, ką-
towniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, 
taśmy miernicze, szczelinomierze, poziomice, poziomice 
elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe krzy-
żowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyj-
ne, detektor laserowy, termodedektor, statywy do urządzeń 
laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze, wagi 
ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta 
płaski do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, 
zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze 
ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza do stru-
gów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, 
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ściski sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ści-
ski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpiera-
ków do montażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zaci-
sków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze ręczne ta-
picerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze tapicerskie, 
zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa 
do spawania opalarką, dysze do opalarek, klucze do rur, obci-
naki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże 
z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, 
ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywa-
ne zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, do szablo-
nów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin 
z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, mul-
tinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia blachy, nożyce 
do prętów, nożyce proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, 
nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże 
wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi 
stolarskie, obcęgi montażowe do śrub. zaciskacze wtyków, 
osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety 
do pompowania, zestawy lakiernicze, piły ręczne, sekatory, 
siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia ręczne do szlifo-
wania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamen-
towe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali 
nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła 
otwornice do drewna w zestawie, wiertła otwornice do beto-
nu z wolframem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do be-
tonu, kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki 
mocujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, 
młotki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły grzbietnice, piły 
do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zesta-
wach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki 
do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrze-
nia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski do prze-
wodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wier-
tła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze o napędzie 
ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, poziomnice, 
noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety malarskie, skro-
baczki skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, 
sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia do nakładania kleju 
na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe 
do cięcia pod kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła 
kątowa, pistolety do dozowania pianki PU, pistolety do dozo-
wania kleju, wkłady klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciska-
nia profili do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki, 
szczypce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw 
wkrętek plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do gro-
tów, wkrętaki do prac elektrycznych, młotki różnego przezna-
czenia stalowe, młotki gumowe, pilniki różnego rodzaju 
i przeznaczenia, zestawy pilników, uchwyty z przyssawką, 
gwintowniki, narzynki, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzyna-
rek, ostrza do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowice ro-
bocze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, ze-
stawy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przy-
rządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, 
łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekie-
ry, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do gra-
bi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzon-
kiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzę-
dzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne 
ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipso-
wo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w pły-
tach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił 
do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica, 
piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe 
do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły 
do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe 
z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły 

ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z uchwytem, brzesz-
czoty płyt kabłąkowych, strugi, uchwyty do przenoszenia 
płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze 
do osadzania kołków w płytach gipsowo-kartonowych, ze-
stawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze 
mas budowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe, 
szpilki do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory 
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwier-
cin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, 
kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze, zawleczki, 
krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, in-
stalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, 9 alarmy, alar-
my antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, bezpieczniki, 
czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji 
gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki 
do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze elek-
tryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśni-
ce, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki elek-
tryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, 
zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników elek-
trycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki 
do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakietki 
do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników, ko-
lektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki 
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewo-
dów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, 
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki 
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice 
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, ga-
śnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samo-
chodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary 
przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, 
próbniki elektryczne, tablice informacyjne podświetlane, 
odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski 
ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, ma-
ski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, 
nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne ogrodo-
we, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, 11 lampy oświetlenio-
we, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, oświe-
tlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, 
lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy budowlane 
- świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki, 
aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców cen-
tralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego 
ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, wymienniki 
ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, przewody 
i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, 
kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje 
klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze, 
krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępo-
we, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wy-
ciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki 
ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, 
grille i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka 
do nawodniania, opalarki elektryczne, 12 taczki, wózki trans-
portowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transporto-
wych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe, 
pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła sa-
mochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki sa-
mochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, ba-
gażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze 
monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki 
tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holowni-
cze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, 
pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, fil-
try olejowe, filtry powietrza, 16 taśmy papierowe, taśmy pako-
we zabezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki 
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papierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach, folia 
stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki na szy-
by pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, walki 
malarskie specjalne do narożników, do rur, do pasków, 
do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus 
zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek z rączką, wałki ma-
larskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, 
zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z ku-
wetą do malowania narożników, do malowania krawędzi, 
do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków 
malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus wałek, ze-
stawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malar-
ska, zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką plus taśma 
malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus 
pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, 
zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus 
mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, 
rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, 17 folie malarskie, 
folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych 
nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy 
przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylep-
ne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzy-
lepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowe-
go, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe 
ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, 
taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym przeznacze-
niu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, 
taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie, worki 
z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowla-
nych, worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji aku-
stycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, ta-
śmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochron-
ne, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyj-
ne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze 
do podlewania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki 
okienne w rolce i cięte, pojemniki na odpady, 19 niemetalowe 
materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, ką-
towniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych 
w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrz-
nych i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, 
siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalo-
we, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, 
niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane 
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, 
młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalo-
we, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki 
niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, nie-
metalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wy-
kończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy kon-
strukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wy-
kończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia 
i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalo-
we, listwy do przycinania tapet, szczotki do tapetowania, rolki 
dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowa-
nia, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, kreda 
traserska, sznur murarski, żyłka murarska, filc dla budownic-
twa, materiały wiążące do produkcji brykietów, masy bitu-
miczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty 
do drewna, ochronne i barwiące, membrany izolacyjne 
do celów budowlanych, panele prefabrykowanych ścianek 
działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spo-
inowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt 
niemetalowych dla budownictwa, masy szpachlowe używa-
ne do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, 
mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, pojemniki do celów 
budowlanych, kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożni-
ków, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, 

masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlo-
we i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - 
szpachle dekarskie, preparaty do renowacji dachów, powłoki 
ochronne do dachów, masy do renowacji dachów, masy 
szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, 
masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, 
do płyt z perlitu, gips budowlany, gips szpachlowy, miarki 
drewniane, miarki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, po-
ziomnice wodne z wężem, poziomnice, kątownice budowla-
ne, kątownice nastawne, łaty murarskie, masy spoinowe 
do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi 
płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-karto-
nowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, 
taśmy teflonowe, pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, ze-
stawy uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające 
do wody i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur 
miedzianych, pasty anareobowe, lut miękki, pasta z cyną, top-
niki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego, lut 
twardy, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego mate-
riału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane 
w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) 
używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucz-
nych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania 
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw 
sztucznych, z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastoso-
wań budowlanych, taśmy i płachty z włókniny polipropyleno-
wej, taśmy i płachty z włókniny, pasty poślizgowe do PCV, klej 
do PCV, płyn czyszczący do PCV, taśmy i płachty z włókna 
szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowla-
nych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny sto-
sowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic 
przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, 
w zaprawach gipsowych, gipsowowapiennych, w zaprawach 
murarskich, taśmy malarskie, taśmy ostrzegawcze, taśmy izo-
lacyjne, taśmy łączeniowe płyt gipsowokartonowych, taśmy 
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczel-
niająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, ta-
śmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające 
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plasti-
kową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekar-
skie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rol-
kach, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, 
tektura budowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna 
w rolkach, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ognio-
chronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, 
tynki wewnętrzne cementowowapienne ręczne i maszyno-
we, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylo-
we, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaiko-
we, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, 
tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy 
niemetalowe, papier zbrojony, papier ściemy w arkuszach, pa-
pier ściemy w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścier-
na, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki 
ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski 
ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny, 
wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa sztuczne stosowa-
ne w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty 
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gip-
sowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty bu-
dowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty 
na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodo-
odporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o podwyż-
szonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty 
RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, 
profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy do łącze-
nia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-karto-
nowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla bu-
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downictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz 
płyt gipsowych i gipsowokartonowych, folie i taśmy z mate-
riałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budow-
nictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych i materiałów kom-
pozytowych stosowane w budownictwie, taśmy z materia-
łów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte mate-
riałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym 
lub wiskozowym do użytku w budownictwie, taśmy niemeta-
lowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe deko-
racyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papie-
rowe i z tworzyw sztucznych, stosowane w budownictwie, 
masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, obcinaki do rur mie-
dzianych, czyścik do miedzi, nożyce do rur z tworzyw, giloty-
ny do cięcia glazury, kółka zapasowe do gilotyny, rysiki, obcę-
gi do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus 
pilnik jako zestaw, wycinarki do glazury, piła wolframowa 
do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurni-
cze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzie-
rak do fug, poziomnica do fug, paca do spoinowania płytek, 
krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe, magnesy i uchwyty 
magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, zgar-
niacze wody, osłony rewizyjne ścianek, wałek kolczasty z rącz-
ką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, 
paca z gumą, rajberka zębata, mieszadło, kratka, kółka do wia-
dra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki drucia-
ne, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, 
szczotki doczołowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styro-
pianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki 
elastyczne na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, 
rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, po-
włoki ochronne na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania 
mebli, powłoki ochronne na posadzki i na beton, powłoki 
chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw beto-
nu, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace pla-
stikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, 
pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac 
z okładzinami, pace do fugowania, rynny z tworzyw sztucz-
nych, pianki poliuretanowe, folie malarskie, maty izolujące 
i wyciszające pomieszczenia, styropian, papa, lepik, cegły, pu-
staki, płyty drewniane i listwy drewniane stosowane w bu-
downictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły 
szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wenty-
lacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, 
bloczki Ytong, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadpro-
ża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, ce-
ment, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian 
fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, 
styropian wodnoodporny, wełna mineralna, siatka podtynko-
wa, kołki do termo izolacji, kołnierze do kołków, listwy i profile 
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje 
montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe, 
szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie 
ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, 
wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wy-
równawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydo-
we, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, 
zszywacze i zszywki tapicerskie, profile sufitowe niemetalo-
we, wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile 
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili 
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do docie-
pleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, 
spoiwo, odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, papa 
podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont 
bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęgla-
nu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, ka-
lenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spusto-
we, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, 

narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mo-
cowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, stu-
dzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, 
siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownic-
twie, 20 drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, 
złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki 
ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, parasole 
ogrodowe, stoły do tapetowania, tarasy drewniane, ścieżki 
drewniane, podjazdy drewniane, płyty, deski podesty taraso-
we, domki altany, wiaty, markizy, maty, osłony, płoty, pergole, 
kratki drewniane, parasole, pawilony ogrodowe, meble ogro-
dowe, meble tarasowe, budy, karmiki, drzwi wejściowe drew-
niane, drzwi gospodarcze drewniane, drzwi przeciwpożaro-
we, ościeżnice, opaski maskujące, okna z PCV, okna drewnia-
ne, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety 
wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki 
rozporowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki 
niemetalowe, skrzynki drewniane, 21 szczotki, szczotki czysz-
czące do rur o różnych średnicach, wkłady do pojemnika, 
worki próżniowe, worki próżniowe z pompką, pokrowce 
na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, zbiorniki na wodę, 
szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze do pod-
lewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, wycieraczki, kosze 
na odpady, kratki ściekowe, kije teleskopowe do prac domo-
wych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra z rolkami, skrzynki 
plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła 
tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokry-
wy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki i miotły przemysło-
we, miotły do użytku domowego, zestawy szczotka plus szu-
felka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije 
drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścier-
ki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malar-
skich, 22 liny, linki, liny elektryczne, taśmy elektryczne, rzepy, 
sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki do celów gospodar-
czych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy transportowe, ta-
śmy mocujące stosowane w transporcie, podkładki filcowe, 
złączki niemetalowe, 25 obuwie ochronne, czapki ochronne, 
gumofilce, kalosze, wkładki do butów roboczych, skarpety, 
35 prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów in-
ternetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi to-
warami, takimi jak: cyna, silikony, kleje do celów przemysło-
wych, impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek 
ściennych, kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, 
kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epok-
sydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne 
do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu 
i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt 
gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje 
do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje 
do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, 
kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, 
uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczel-
niacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipso-
wych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowa-
nia płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do grun-
towania podłóg i elewacji, środki hydroizolacyjne dwuskład-
nikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki 
gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tu-
bach, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty 
do drewna i betonu, rozpuszczalniki do farb, koncentraty bar-
wiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i la-
teksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, 
farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, 
rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drew-
na, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby 
epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowane w prze-
myśle, papier ścierny szmerglowy, papier do polerowania po-
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wierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania po-
wierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samocho-
dowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety 
węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo 
z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samocho-
dowe, smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do pa-
liw, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy 
konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabi-
ny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnia-
nych, metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, 
sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha me-
talowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownic-
twa, pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kol-
czasty, drut naciągowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe 
do konstrukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie meta-
lowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla 
budownictwa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, 
nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny 
metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety 
transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie 
nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe metalo-
we, pojemniki metalowe do pakowania, pomosty metalowe, 
pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile 
sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe me-
talowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki 
do profili ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile meta-
lowe do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, 
narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalo-
we, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy 
i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi 
metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe, rusztowa-
nia aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki 
remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowla-
ne bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny me-
talowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy 
stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe, pro-
file aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące 
i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe konstrukcyj-
ne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, za-
wiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki 
metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączenio-
we metalowe, wsporniki metalowe, łączniki metalowe, 
drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalo-
we, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria 
do drzwi metalowe, akcesoria metalowe do okien, siatki rol-
no-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalo-
we ocynkowane, drut metalowy, bramy i furtki metalowe, 
skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe 
do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, narzę-
dzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, 
końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palni-
ki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszy-
ny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urzą-
dzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry, gwin-
townice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe, koła 
pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe, lutownice 
gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne, mie-
szalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym, noże 
elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia płyt sty-
ropianowych, ostrzałki elektryczne, urządzenia elektryczne 
do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne do cięcia 
płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malarskie, 
bezpowietrzne pompy tłokowe, piły - części maszyn, piły łań-
cuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do wytłaczania 
masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pisto-
lety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, 
pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, 

podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki 
maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, 
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, spa-
warki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lu-
townice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lutow-
nicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, 
świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mecha-
niczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie 
do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przeci-
narki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młoto-
wiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty 
wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, 
wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki aku-
mulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, 
wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe 
do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wy-
rzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, 
wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, mini-
pilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elek-
tryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatoro-
we, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia 
wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, 
piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce 
do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscyla-
cyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne aku-
mulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifier-
ki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, frezarki, 
szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze prze-
mysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze 
proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów 
elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośniki 
słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, 
wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, prostowniki, prze-
wody rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezole-
jowe, pistolety do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, 
smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, 
klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pisto-
lety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnie-
niowe, regulatory ciśnienia, zawory, filtry, spawarki inwertoro-
we, spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półauto-
maty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, 
narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o na-
pędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia 
glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia pły-
tek, kosiarki elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki pneu-
matyczne, kompresory, pompki do pompowania kół, maszy-
ny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i ak-
cesoria do urządzeń ogrodniczych, narzędzia o napędzie 
ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, 
skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, re-
gały narzędziowe, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części 
narzędzi, tarcze cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki 
do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki do wierteł, ze-
stawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, tarcze do krąż-
ków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako 
części narzędzi, frezy, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, 
kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o spe-
cjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalo-
we, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe 
do przewodów, uchwyty montażowe do rur, opaski ślimako-
we, opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, 
gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasa-
dowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw 
kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, 
adaptery do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, po-
krętła do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasadek, prze-
dłużki do bitów, przedłużki do nasadek z przegubem, grze-
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chotki, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płasko-oczko-
we, zestawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze oczko-
we odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obu-
stronnie odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastaw-
ne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki 
uniwersalne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx 
na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sześcio-
kątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw 
nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otwo-
rem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, 
zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze 
imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do fil-
trów, klucze sześciokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyża-
ków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe 
dwustronnie otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe 
krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klu-
cze hydrauliczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, 
klucze hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur 
nastawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, 
kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusar-
skie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolar-
skie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzuto-
we, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, 
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe 
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów 
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki 
z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, 
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wydłu-
żone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce do izo-
lacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwer-
salne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, 
szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, 
szczypce nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcó-
wek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli 
miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, 
zaginarki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice 
boczne, nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, 
wybijaki, zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze, 
przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, ką-
towniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki 
nastawne, kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, 
miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, poziomice, 
poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice la-
serowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, la-
sery rotacyjne, detektor laserowy, termodedektor, statywy 
do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościo-
mierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspek-
cyjne, dłuta płaski do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, 
zestaw dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia 
dłut, zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków 
ostrza do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolar-
skie śrubowe, ściski sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolar-
skie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, 
zestaw rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do pane-
li, komplet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywa-
cze ręczne tapicerskie, zszywacze elektryczne, rozszywacze 
tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termicz-
ne, spoiwa do spawania opalarką, dysze do opalarek, klucze 
do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, 
noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamy-
wanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza 
odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, 
do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże 
do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrą-
głe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia 
blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wy-
ciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce 

monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej, 
obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaci-
skacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze 
ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły 
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia 
ręczne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, 
tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tar-
cze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, 
wiertła otwornice do drewna w zestawie, wiertła otwornice 
do betonu z wolframem w zestawie, wiertła do metalu, wier-
tła do betonu, kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, 
zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, 
kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły, piły otwornice, piły 
grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, pojedyn-
czo i w zestawach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki 
do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników, ściski stolar-
skie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze, druty spawal-
nicze, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski 
masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia 
glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, 
mieszadła, poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, 
kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpa-
dle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządze-
nia do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styro-
pianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod kątem, zestaw piła 
plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania 
pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkłady klejowe do pi-
stoletu, obcęgi do zaciskania profili do płyt gipsowo-kartono-
wych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, 
wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty 
do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac elek-
trycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gu-
mowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilni-
ków, uchwyty z przyssawką, gwintowniki, narzynki, wiertarki 
ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, stojaki 
i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, zestawy 
kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spi-
nające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki 
prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki 
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, 
grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpa-
dla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarnia-
cze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopat-
ki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły 
do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania 
otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne 
do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła 
do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły 
ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, 
piły ramowe, piły do G-K, piły otwornice, skrzynki uciosowe, 
skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, 
piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty 
z zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, 
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, 
wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, 
przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki 
do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzo-
nek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwa-
cze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, mo-
tyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce 
ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy 
do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, 
piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do me-
talu, piła do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, 
piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbiet-
nice, piły ramowe, piły do G-K, piły otwornice, skrzynki ucio-
sowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betono-
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wych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzesz-
czoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych, strugi, 
uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, 
otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków w płytach 
gipsowokartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli 
podłogowych, wyciskacze mas budowlanych, końcówki mie-
szające, tuleje siatkowe, szpilki do kotew chemicznych, pręty 
gwintowane, wyciory do czyszczenia otworów, pompki 
do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie, haki, karabiń-
czyki, bloczki, pierścienie, kausze, zaciski, klamry, złączki, sze-
kle, napinacze, zawleczki, krętliki, opaski zaciskowe metalowe, 
blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe 
metalowe, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy pożaro-
we, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze 
nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, 
wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody elektryczne, 
przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, 
włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd 
elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włącz-
ników elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, 
plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, 
plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączni-
ków, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pa-
chołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski prze-
wodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, 
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki 
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice 
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, ga-
śnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samo-
chodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary 
przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, 
próbniki elektryczne, tablice informacyjne podświetlane, 
odzież ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski 
ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, ma-
ski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, 
nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne ogrodo-
we, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, 
żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, oświetle-
nie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, 
lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy budowlane 
- świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki, 
aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców cen-
tralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego 
ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, wymienniki 
ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, przewody 
i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, 
kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje 
klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze, 
krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępo-
we, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wy-
ciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki 
ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, 
grille i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka 
do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transpor-
towe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transporto-
wych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe, 
pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła sa-
mochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki sa-
mochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu pojazdu, ba-
gażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze 
monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki 
tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holowni-
cze, rampy najazdowe, filtry olejowe pojazdów, paski klinowe, 
pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, fil-
try olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy pakowe 
zabezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki pa-

pierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach, folia stretch 
w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki na szyby pojaz-
dów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, walki malarskie 
specjalne do narożników, do rur, do pasków, do okien, zesta-
wy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw 
malarski kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne 
skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet 
malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malo-
wania narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, 
zestawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy 
malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuwe-
ta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarski: 
kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy ma-
larskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy ma-
larskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: 
kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, pędzle 
malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malar-
skich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, 
folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyj-
ne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budow-
nictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, 
taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, 
medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien 
i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe ta-
śmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy 
malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy pianko-
we do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane 
przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucznego do sto-
sowania w pracach budowlanych, worki na odpady, worki 
na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy malar-
skie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyjne, 
folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki ochronne z tworzyw 
sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budow-
nictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne prze-
ciw owadom, uszczelki okienne w rolce i cięte, pojemniki 
na odpady, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łą-
czeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych 
i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, ką-
towniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do in-
stalacji płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki nie-
metalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumicz-
ne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy kon-
strukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, 
młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony 
do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalo-
we, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia nie-
metalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, 
tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy da-
chów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, nieme-
talowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe 
podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla 
budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania ta-
pet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do ta-
petowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki traser-
skie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, sznur murarski, 
żyłka murarska, filc dla budownictwa, materiały wiążące 
do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, 
masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne i bar-
wiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych, panele 
prefabrykowanych ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje 
na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztyw-
niania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budow-
nictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, 
masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, 
mieszadła ręczne, pojemniki do celów budowlanych, kielnie 
murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, raj-
berki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe i gła-
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dzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe 
do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, pre-
paraty do renowacji dachów, powłoki ochronne do dachów, 
masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie 
na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe 
i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips 
budowlany, gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwija-
ne, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, 
poziomnice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty 
murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między 
płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami 
gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty 
do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pakuły lniane, 
uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody 
i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniają-
ce, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anareobo-
we, lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty 
do lutowania miękkiego, lut twardy, taśmy zbrojące w formie 
wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzy-
wa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy 
z polichlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, 
taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mie-
szanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy 
i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mie-
szanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty z włók-
niny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pasty po-
ślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący do PCV, taśmy 
i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania 
prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeli-
ny, bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akryla-
nów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlo-
wej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowowapien-
nych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, taśmy 
ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt gipso-
wokartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-karto-
nowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustycz-
ne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, 
taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką aluminio-
wą, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabu-
dowy, taśmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy folie 
budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc 
ochronny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna, folia 
okienna samoprzylepna w rolkach, masy gipsowe zbrojone, 
tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe 
ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowowapien-
ne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki 
zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki ze-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki ze-
wnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefa-
brykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier 
ścierny w arkuszach, papier ścierny w rolkach, siatka ścierna 
w arkuszach, paca ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze 
ścierne na rzep, krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze 
ścierne, filc polerski, dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki 
do szlifowania, filc ścierny, wełna stalowa, miotły stalowe, 
tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfal-
towa, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipso-
wo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, pły-
ty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany 
i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty 
na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty 
budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, 
płyty akustyczne, płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, 
taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemeta-
lowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, 
płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy 
niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania pły-

tek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowokartono-
wych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz baweł-
ny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw 
sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane w bu-
downictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw 
sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tek-
stylnym lub bawełnianym lub wiskozowym do użytku w bu-
downictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownic-
twa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budow-
nictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, 
stosowane w budownictwie, masy gruntujące, masy szpa-
chlowe, gips, obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, 
nożyce do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka za-
pasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do gla-
zury, otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki 
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do gla-
zury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurni-
czy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica do fug, 
paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, kliny dy-
stansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania 
płytek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, osłony rewizyjne 
ścianek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazur-
nicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka zębata, mie-
szadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciska-
cze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skro-
baki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kar-
tonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, po-
włoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, 
kominki i wkłady kominowe, rury kominowe i kominkowe, 
powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne na kaloryfery, 
na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki ochronne 
na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy 
i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace 
styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną 
z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykła-
dziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fu-
gowania, rynny z tworzyw sztucznych, pianki poliuretanowe, 
folie malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, 
styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy 
drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemeta-
lowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pusta-
ki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki beto-
nowe, bloczki komórkowe, bloczki Ytong, płytki szamotowe, 
płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z be-
tonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, pia-
sek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, 
styropian fundamentowy, styropian wodnoodporny, wełna 
mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termo izolacji, kołnie-
rze do kołków, listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca 
do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje uszczelniające, 
szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle ma-
larskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane 
do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, 
wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomu-
jące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gip-
sowo-kartonowych, zszywacze i zszywki tapicerskie, profile 
sufitowe niemetalowe, wieszaki profili, łączniki sufitowe nie-
metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, ką-
towniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile nie-
metalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe 
do dociepleń, kalafonia, spoiwo, odsysacze do cyny, prefabry-
katy zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont 
bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitu-
miczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, 
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dacho-
wych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, 
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, 
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zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, 
kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, 
pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy napraw-
cze do użytku w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny 
z tworzyw sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akce-
soria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewnia-
ne, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły do tapetowania, 
tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, 
płyty, deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, 
maty, osłony, płoty, pergole, kratki drewniane, parasole, pawi-
lony ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, 
karmiki, drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze 
drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski ma-
skujące, okna z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki, 
parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporo-
we plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy 
drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewnia-
ne, szczotki, szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, 
wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe 
z pompką, pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra, ko-
newki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, 
donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zra-
szaczy, wycieraczki, kosze na odpady, kratki ściekowe, kije te-
leskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, 
wiadra z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła 
segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki 
składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, 
szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, 
zestawy szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije 
drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe 
z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli 
gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, ta-
śmy elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki 
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające, pasy 
transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, 
podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie ochronne, 
czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki do butów robo-
czych, skarpety, 37 budowa domów, budowa obiektów prze-
mysłowych, usługi remontów i renowacji obiektów przemy-
słowych i budynków mieszkalnych oraz pawilonów, sklepów 
targowych, nadzór budowlany, izolowanie budynków, malo-
wanie pomieszczeń, tynkowanie, montowanie rusztowań, 
montaż instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych oraz 
klimatyzacyjnych.

(210) 486002 (220) 2018 07 23
(731) IROSIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) RIZOLIN POLSKA
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, bitu-
miczne powłoki dachowe.

(210) 486013 (220) 2018 05 16
(731) SYPIAŃSKI SŁAWOMIR ANDRZEJ, Łódź
(540) JUST HERO JUSTHERO.PL
(510), (511) 18 walizy i torby podróżne,torby, torby spor-
towe parasolki, parasole (duże), torby, portfele, oraz inne 
artykuły służące do przenoszenia, 25 odzież, obuwie. okry-
cia głowy, 32 napoje izotoniczne, wody gazowane, napoje 
bezalkoholowe.

(210) 486991 (220) 2018 06 12
(731) HSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) S SAFETY SERVICE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży roboczej i ochronnej, obu-
wia roboczego i ochronnego, urządzeń do ochrony osobi-
stej przed wypadkami, odzież chroniąca przed wypadkami, 
masek ochronnych, masek spawalniczych, osłon zabezpie-
czających twarze robotników, filtrów do masek do oddycha-
nia, kasków ochronnych, okulary ochronne, osłon przeciwo-
ślepieniowych, rękawic do ochrony przed wypadkami, siatek 
zabezpieczające przed wypadkami, słuchawek na uszy, ze-
stawów ratownictwa medycznego, opatrunków, apteczek, 
pasów bezpieczeństwa, lin, szelek do ochrony przed wypad-
kami, czasopism branżowych, branżowych materiałów infor-
macyjnych, szkoleniowych, marketingowych, branżowych 
biuletynów, instrukcji ds. BHP, instrukcji ds. przeciwpożaro-
wych, instrukcji ds. sanitarnych, zbiorów przepisów praw-
nych w zakresie przepisów bhp, przeciwpożarowych i sa-
nitarnych, gaśnic, koców gaśniczych, węży hydrantowych, 
czujek dymu i gazu, wykrywaczy i mierników gazu, akceso-
riów służących do ochrony zdrowia i życia osób wykonują-
cych roboty przemysłowe, wydawanie i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, wydawanie certyfikatów w zakre-
sie związanym z BHP, PPOŻ, doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej i zarządzania, doradztwo w za-
kresie stosowania BHP w działalności gospodarczej, 41 usługi 
edukacyjne w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa żyw-
ności, bezpieczeństwa sanitarnego, organizowanie kursów, 
szkoleń, konferencji, pokazów, seminariów, doradztwo w za-
kresie BHP i PPOŻ, publikacje elektroniczne on-line książek, 
instrukcji, materiałów szkoleniowych, usługi wydawnicze, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, nagrywanie fil-
mów na nośnikach elektronicznych, produkcja filmów i pro-
gramów radiowych.

(210) 488377 (220) 2018 07 18
(731) PŁACHETKA PIOTR PPHU P&P, Mikołów
(540) QUEEN ISABELL LIMITED COLLECTION

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 20 meble, lustra, ramy do obrazów, wyroby 
(nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, 
rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, ma-
cicy perłowej, sepiolitu i imitacji tych wszystkich materiałów 
lub z tworzyw sztucznych, 21 przybory kuchenne i gospo-
darstwa domowego oraz pojemniki (nie z metali szlachet-
nych i nie pokrywane nimi), grzebienie i gąbki, pędzle (z wy-
jątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, 
sprzęt do czyszczenia, wiórki stalowe, nie przerobione lub 
półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego 
w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramicz-
ne nie ujęte w innych klasach.

(210) 488992 (220) 2018 08 03
(731) SZUBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpacz
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(540) SUDECKIE
(510), (511) 32 piwo.

(210) 489052 (220) 2018 08 03
 (310) 1881719 (320) 2018 02 06 (330) CA
(731) Spectrum Cannabis Canada Ltd, Smiths Falls, CA
(540) SPECTRUM CBD
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, lecznicze konopie siewne 
i ich pochodne, marihuana lecznicza, lecznicze konopie siew-
ne, lecznicze oleje konopi siewnych i ich pochodne, lecznicze 
ekstrakty ziołowe do celów medycznych, mianowicie leczni-
cze ekstrakty z konopi siewnych i z marihuany, ziołowe prepa-
raty lecznicze, mianowicie preparaty z marihuany, zawierające 
suszone kwiaty oraz pochodne marihuany, które mogą być le-
galnie produkowane, mianowicie płyny, oleje, spraye do jamy 
ustnej, kapsułki, napoje na bazie konopi siewnych do celów 
medycznych i zdrowotnych, produkty do podawania mari-
huany leczniczej i leczniczych konopi siewnych mianowicie 
spraye do jamy ustnej, kapsułki żelowe i plastry transdermal-
ne, suplementy diety na bazie konopi służące poprawie zdro-
wia ogólnego i samopoczucia, sproszkowane białko na bazie 
konopi, białko i błonnik w proszku na bazie konopi, batony 
na bazie konopi, zastępujące posiłki, napoje na bazie konopi 
do celów medycznych i zdrowotnych, produkty i substan-
cje farmaceutyczne: preparaty do znieczulenia miejscowe-
go, systemy podawania leków do stosowania miejscowego, 
mianowicie pianki, żele, kremy, spraye, balsamy i maści, które 
działają jako baza i przygotowują skórę do przyjęcia prepara-
tów leczniczych, które są wchłaniane przez skórę do układu 
krwionośnego, środki przeciwbólowe, antybiotyki, 35 rozwój, 
zarządzanie i obsługa w zakresie działalności gospodarczej 
w branży opieki zdrowotnej, branży marihuany leczniczej 
i w branży zaawansowanych technologii, porady i informacje 
dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, nadzór nad zarzą-
dzaniem działalnością gospodarczą, planowanie działalności 
gospodarczej, marketing, mianowicie marketing bezpośredni 
w zakresie towarów i usług innych osób, usługi marketingowe 
w zakresie organizowania dystrybucji produktów innych osób 
oraz marketing cyfrowy w zakresie towarów i usług innych 
osób za pośrednictwem stron internetowych, poczty elek-
tronicznej, aplikacji i sieci społecznościowych, usługi konsul-
tacyjne i doradcze dotyczącej marihuany i konopi siewnych, 
sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej i leczniczych ko-
nopi siewnych, olejków z konopi siewnych i ich pochodnych, 
sprzedaż konopi siewnych, marihuany i ich pochodnych, 
sprzedaż produktów i akcesoriów z marihuany, konopi, kono-
pi siewnych, produktów spożywczych, napojów, preparatów 
do higieny osobistej, preparatów do pielęgnacji skóry, odzieży 
i akcesoriów odzieżowych, artykułów gospodarstwa domo-
wego, materiałów biurowych, druków i akcesoriów dla pala-
czy, marketing marihuany leczniczej poprzez zarządzanie pro-
gramami pomocy cenowej, sprzedaż i dystrybucja marihuany 
leczniczej oraz zapewnianie programów pomocy cenowej 
w dziedzinie marihuany leczniczej, sprzedaż i dystrybucja ma-
rihuany leczniczej i konopi leczniczych oraz sprzętu i produk-
tów do podawania marihuany leczniczej i konopi leczniczych 
takich jak fajki ręczne, fajki wodne, nargile, nebulizatory, urzą-
dzenia rozpylające, waporyzatory doustne, spraye do jamy 
ustnej, kapsułki żelowe, płyny, balsamy, olejki i kremy nasącza-
ne konopiami siewnymi i plastry transdermalne nasączane ko-
nopiami siewnymi, sprzedaż nebulizatorów, urządzeń rozpyla-
jących, sprayów do jamy ustnej, kapsułek żelowych, płynów, 
balsamów, olejków i kremów nasączanych konopiami siew-
nymi i plastrów transdermalnych do podawania leków oraz 
waporyzatorów do celów medycznych i produkcji, sprzedaż 
produktów i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fajek, fajek 

elektronicznych, fajek ręcznych, fajek wodnych, nargili, wapo-
ryzatorów doustnych, młynków do ziół, karteczek do młyn-
ków, wag do ziół, zapalniczek, zapałek, popielniczek, bibułek 
papierosowych, maszyn do robienia papierosów, cygarniczek, 
41 udostępnianie strony internetowej dostarczającej infor-
macji dotyczących marihuany leczniczej, marihuany i konopi 
siewnych, udostępnianie strony internetowej zawierającej 
oceny, recenzje i opinie dotyczące marihuany i produktów 
marihuany leczniczej, wskazań i skutków poszczególnych od-
mian marihuany, zalet stosowania marihuany leczniczej, mari-
huany, konopi siewnych i badań związanych z marihuaną i ko-
nopiami siewnymi, usługi edukacyjne i usługi edukacyjne dla 
pacjentów, mianowicie dostarczanie materiałów audio, wizu-
alnych i drukowanych, seminariów, warsztatów, zajęć i szkoleń 
dotyczących marihuany leczniczej, marihuany, konopi siew-
nych i olejów z konopi, pokazy edukacyjne dotyczące uprawy 
roślin, warsztaty i seminaria na temat ogrodnictwa, 44 uprawa 
i hodowla marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych, 
usługi ogrodnicze, sadzenie roślin, ogrodnictwo, usługi szkó-
łek roślin, wynajem oranżerii i szklarni dla ogrodnictwa, usługi 
w zakresie udostępniania marihuany leczniczej i konopi lecz-
niczych, obsługa centrów odnowy biologicznej, zapewniają-
cych usługi konsultacji lekarskich dla pacjentów stosujących 
marihuanę leczniczą, poradnictwo medyczne w zakresie ma-
rihuany, i konopi siewnych i olejów z konopi, udzielanie infor-
macji medycznych, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie 
marihuany leczniczej i medycznych konopi siewnych, usługi 
konsultacyjne w zakresie ogrodnictwa, marihuany leczniczej, 
marihuany, konopi siewnych i olejów konopnych.

(210) 489053 (220) 2018 08 03
 (310) 1881720 (320) 2018 02 06 (330) CA
(731) Spectrum Cannabis Canada Ltd, Smiths Falls, CA
(540) SPECTRUM CANNABIS CBD
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, lecznicze konopie siewne 
i ich pochodne, marihuana lecznicza, lecznicze konopie siew-
ne, lecznicze oleje konopi siewnych i ich pochodne, lecznicze 
ekstrakty ziołowe do celów medycznych, mianowicie leczni-
cze ekstrakty z konopi siewnych i z marihuany, ziołowe prepa-
raty lecznicze, mianowicie preparaty z marihuany, zawierające 
suszone kwiaty oraz pochodne marihuany, które mogą być le-
galnie produkowane, mianowicie płyny, oleje, spraye do jamy 
ustnej, kapsułki, napoje na bazie konopi siewnych do celów 
medycznych i zdrowotnych, produkty do podawania mari-
huany leczniczej i leczniczych konopi siewnych mianowicie 
spraye do jamy ustnej, kapsułki żelowe i plastry transdermal-
ne, suplementy diety na bazie konopi służące poprawie zdro-
wia ogólnego i samopoczucia, sproszkowane białko na bazie 
konopi, białko i błonnik w proszku na bazie konopi, batony 
na bazie konopi, zastępujące posiłki, napoje na bazie konopi 
do celów medycznych i zdrowotnych, produkty i substan-
cje farmaceutyczne, preparaty do znieczulenia miejscowe-
go, systemy podawania leków do stosowania miejscowego, 
mianowicie pianki, żele, kremy, spraye, balsamy i maści, które 
działają jako baza i przygotowują skórę do przyjęcia prepara-
tów leczniczych, które są wchłaniane przez skórę do układu 
krwionośnego, środki przeciwbólowe, antybiotyki, 35 rozwój, 
zarządzanie i obsługa w zakresie działalności gospodarczej 
w branży opieki zdrowotnej, branży marihuany leczniczej 
i w branży zaawansowanych technologii, porady i informacje 
dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, nadzór nad zarzą-
dzaniem działalnością gospodarczą, planowanie działalności 
gospodarczej, marketing, mianowicie marketing bezpośredni 
w zakresie towarów i usług innych osób. usługi marketingowe 
w zakresie organizowania dystrybucji produktów innych osób 
oraz marketing cyfrowy w zakresie towarów i usług innych 
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osób za pośrednictwem stron internetowych, poczty elek-
tronicznej, aplikacji i sieci społecznościowych, usługi konsul-
tacyjne i doradcze dotyczącej marihuany i konopi siewnych, 
sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej i leczniczych ko-
nopi siewnych, olejków z konopi siewnych i ich pochodnych, 
sprzedaż konopi siewnych, marihuany i ich pochodnych, 
sprzedaż produktów i akcesoriów z marihuany, konopi, kono-
pi siewnych, produktów spożywczych, napojów, preparatów 
do higieny osobistej, preparatów do pielęgnacji skóry, odzieży 
i akcesoriów odzieżowych, artykułów gospodarstwa domo-
wego, materiałów biurowych, druków i akcesoriów dla pala-
czy, marketing marihuany leczniczej poprzez zarządzanie pro-
gramami pomocy cenowej, sprzedaż i dystrybucja marihuany 
leczniczej oraz zapewnianie programów pomocy cenowej 
w dziedzinie marihuany leczniczej, sprzedaż i dystrybucja ma-
rihuany leczniczej i konopi leczniczych oraz sprzętu i produk-
tów do podawania marihuany leczniczej i konopi leczniczych 
takich jak fajki ręczne, fajki wodne, nargile, nebulizatory, urzą-
dzenia rozpylające, waporyzatory doustne, spraye do jamy 
ustnej, kapsułki żelowe, płyny, balsamy, olejki i kremy nasącza-
ne konopiami siewnymi i plastry transdermalne nasączane ko-
nopiami siewnymi, sprzedaż nebulizatorów, urządzeń rozpyla-
jących, sprayów do jamy ustnej, kapsułek żelowych, płynów, 
balsamów, olejków i kremów nasączanych konopiami siew-
nymi i plastrów transdermalnych do podawania leków oraz 
waporyzatorów do celów medycznych i produkcji, sprzedaż 
produktów i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fajek, fajek 
elektronicznych, fajek ręcznych, fajek wodnych, nargili, wapo-
ryzatorów doustnych, młynków do ziół, karteczek do młyn-
ków, wag do ziół, zapalniczek, zapałek, popielniczek, bibułek 
papierosowych, maszyn do robienia papierosów, cygarniczek, 
41 udostępnianie strony internetowej dostarczającej infor-
macji dotyczących marihuany leczniczej, marihuany i konopi 
siewnych, udostępnianie strony internetowej zawierającej 
oceny, recenzje i opinie dotyczące marihuany i produktów 
marihuany leczniczej, wskazań i skutków poszczególnych od-
mian marihuany, zalet stosowania marihuany leczniczej, mari-
huany, konopi siewnych i badań związanych z marihuaną i ko-
nopiami siewnymi, usługi edukacyjne i usługi edukacyjne dla 
pacjentów, mianowicie dostarczanie materiałów audio, wizu-
alnych i drukowanych, seminariów, warsztatów, zajęć i szkoleń 
dotyczących marihuany leczniczej, marihuany, konopi siew-
nych i olejów z konopi, pokazy edukacyjne dotyczące uprawy 
roślin, warsztaty i seminaria na temat ogrodnictwa, 44 uprawa 
i hodowla marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych, 
usługi ogrodnicze, sadzenie roślin, ogrodnictwo, usługi szkó-
łek roślin, wynajem oranżerii i szklarni dla ogrodnictwa, usługi 
w zakresie udostępniania marihuany leczniczej i konopi lecz-
niczych, obsługa centrów odnowy biologicznej, zapewniają-
cych usługi konsultacji lekarskich dla pacjentów stosujących 
marihuanę leczniczą, poradnictwo medyczne w zakresie ma-
rihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, udzielanie infor-
macji medycznych, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie 
marihuany leczniczej i medycznych konopi siewnych, usługi 
konsultacyjne w zakresie ogrodnictwa, marihuany leczniczej, 
marihuany, konopi siewnych i olejów konopnych.

(210) 489246 (220) 2018 08 10
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) CleanFix

(531) 01.01.03, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.17
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, płyny i proszki do prania, zmiękczacze, sól do zmy-
warek, tabletki i proszki do zmywarek, środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, odkamieniacze w płynie 
i proszku, środki do czyszczenia płyt ceramicznych, wnętrz 
lodówek, zmywarek, kuchenek mikrofalowych, piekarni-
ków, rusztów, kominków, powierzchni ze stali nierdzewnej, 
łazienek, armatur, kabin prysznicowych, płyny do mycia 
naczyń, wykładzin, dywanów, odtłuszczacze, środki i ma-
teriały do czyszczenia ekranów i monitorów takie jak płyny 
do czyszczenia ekranów i monitorów, szmatki impregno-
wane detergentem do czyszczenia ekranów i monitorów, 
płyny do mycia okien i powierzchni szklanych, żele do WC, 
środki perfumeryjne, zapachy i odświeżacze do pralek, lodó-
wek, zmywarek, pomieszczeń, wody zapachowe do żelazek, 
21 szmatki do czyszczenia ekranów i monitorów.

(210) 489522 (220) 2018 08 20
(731) STOWARZYSZENIE ANGIELSKI W MEDYCYNIE, Gdańsk
(540) SAME STOWARZYSZENIE ANGIELSKI W MEDYCYNIE 

ASSOCIATION FOR MEDICAL ENGLISH Pass the SAME 
information

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 
26.01.02, 26.01.06, 26.01.18

(510), (511) 41 analizowanie wyników testów i danych edu-
kacyjnych dla osób trzecich, badania edukacyjne, budowa-
nie zespołu (edukacja), doradztwo specjalistyczne w zakresie 
edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, 
doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo 
w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szko-
leń, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodo-
wego, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, do-
radztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo 
edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [eduka-
cja], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkolenio-
we i edukacyjne], dostarczanie informacji dotyczących edu-
kacji, dostarczanie informacji dotyczących książek, dostar-
czanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja doro-
słych, edukacja językowa, edukacja (informacje dotyczące -), 
edukacja (informacje o -), edukacja [nauczanie], edukacja 
online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Interne-
tu czy ekstranetów, edukacja zawodowa, edukacja zawodo-
wa dla młodych ludzi, edukacyjne usługi doradcze, edycja 
druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów 
reklamowych, informacja dotycząca edukacji udzielana on-
-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, informa-
cja o edukacji, informacje dotyczące kariery zawodowej 
i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne 
i szkoleniowe), informacje i wiadomości online w dziedzinie 
szkoleń zawodowych, informacje związane z egzaminowa-
niem, instruktaż w zakresie technik komunikacyjnych, kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, konfe-
rencje (organizowanie i prowadzenie -), kongresy (organizo-
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wanie i prowadzenie -), konsultacje edytorskie, kształcenie 
głosu, kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyższych, 
kształcenie praktyczne [pokazy], kursy językowe, kursy kore-
spondencyjne, nauka na odległość, kursy rozwijające umie-
jętności konsultacyjne, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe 
dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, 
kursy szkoleniowe w formie pisemnej, kursy szkoleniowe 
z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, 
kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, kursy szkolne 
związane z przygotowaniem do egzaminów, medyczne 
usługi edukacyjne, multimedialne wydania czasopism, mul-
timedialne wydania gazet, multimedialne wydania magazy-
nów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, na-
grywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nauczanie, na-
uczanie i szkolenia, nauczanie indywidualne, nauczanie języ-
ków, nauczanie języków obcych, nauczanie w dziedzinie 
medycyny, nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, opra-
cowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowy-
wanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie międzyna-
rodowych programów wymiany studentów, opracowywa-
nie podręczników edukacyjnych, opracowywanie sprawoz-
dań w zakresie nauczania, organizacja egzaminów [eduka-
cja], organizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, 
organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, 
organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, orga-
nizacja konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów 
edukacyjnych, organizacja kursów językowych, organizacja 
sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja sympozjów 
dotyczących edukacji, organizacja szkoleń, organizacja webi-
nariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organi-
zacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja zajęć, or-
ganizowanie festiwali do celów edukacyjnych, organizowa-
nie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie i obsłu-
ga konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji 
i seminariów, organizowanie i prowadzanie sympozjów na-
ukowych, organizowanie i prowadzanie konferencji eduka-
cyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji, organizo-
wanie i prowadzanie warsztatów [szkolenie], organizowanie 
i prowadzanie warsztatów szkoleniowych, organizowanie 
i prowadzanie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzanie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów 
i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edu-
kacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowa-
dzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadze-
nie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizo-
wanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie 
spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie 
kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, organizowanie 
i prowadzenie wykładów, organizowanie i przeprowadzanie 
zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, organizowanie i prze-
prowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie 
indywidualnej nauki języków, organizowanie komputero-
wych kursów szkoleniowych, organizowanie konferencji 
związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie kon-
ferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organi-
zowanie konferencji, organizowanie konferencji w celach 
edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edu-
kacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, orga-
nizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie kongre-
sów edukacyjnych, organizowanie kongresów i konferencji 
w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów 
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie 

konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie konkur-
sów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów 
za pośrednictwem Internetu, organizowanie kursów stosują-
cych metody nauki samodzielnej, organizowanie kursów 
stosujących metody nauczania programowanego, organizo-
wanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, 
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kur-
sów wykorzystujących metody samokształcenia, organizo-
wanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odle-
głość, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, or-
ganizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowa-
nie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie pro-
gramów szkoleniowych, organizowanie programów szkole-
nia młodzieży, organizowanie seminariów edukacyjnych, or-
ganizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie se-
minariów i konferencji, organizowanie seminariów w celach 
edukacyjnych, organizowanie seminariów dotyczących 
szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, 
organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizo-
wanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, orga-
nizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie sym-
pozjów edukacyjnych, organizowanie warsztatów, organizo-
wanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, or-
ganizowanie wykładów, organizowanie wykładów edukacyj-
nych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, orga-
nizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw 
w celach szkoleniowych, organizowanie zajęć dydaktycz-
nych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie 
zjazdów w celach edukacyjnych, pisanie scenariuszy do ce-
lów innych niż reklamowe, pisanie scenariuszy, pisanie tek-
stów [innych niż teksty reklamowe], planowanie konferencji 
w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach 
edukacyjnych, planowanie wykładów w celach edukacyj-
nych, podyplomowe kursy szkoleniowe, pokazy edukacyjne, 
prezentacja filmów w celach instruktażowych, prezentacja 
nagrań wideo, produkcja edukacyjnych nagrań dźwięko-
wych i wideo, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja 
filmów w celach edukacyjnych, produkcja i wypożyczanie 
materiałów edukacyjnych i instruktażowych, produkcja ma-
teriałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych 
kursach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
na kursach zawodowych, produkcja materiałów kursowych 
rozprowadzanych na wykładach zawodowych, produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonal-
nych wykładach, produkcja materiałów kursowych rozpro-
wadzanych na profesjonalnych seminariach, produkcja ma-
teriałów kursowych rozprowadzanych na seminariach zawo-
dowych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub 
wideo, produkcja nagrań wideo, produkcja oryginalnych eg-
zemplarzy nagrań, produkcja prezentacji audiowizualnych, 
produkcja programów dźwiękowych, produkcja szkolenio-
wych filmów wideo, projekcja filmów do celów medycznych, 
prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla 
pracowników służby zdrowia, prowadzenie imprez edukacyj-
nych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie 
kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie 
kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla 
młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie kursów nauki na od-
ległość na poziomie uniwersyteckim, prowadzenie kursów 
nauki na odległość na poziomie szkoły wyższej, prowadze-
nie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie semina-
riów, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących 
zagadnień medycznych, prowadzenie seminariów i kongre-
sów, prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, 
prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], prowadzenie wystaw w celach edu-
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kacyjnych, prowadzenie zajęć, przeprowadzanie egzaminów 
edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów edukacyj-
nych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, 
przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, przy-
gotowywanie napisów do filmów, przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, przygo-
towywanie tekstów do publikacji, publikacja broszur, publi-
kacja czasopism, publikacja elektroniczna on-line periody-
ków i książek, publikacja gazet elektronicznych online, publi-
kacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie mate-
riałów drukowanych, publikacja książek i czasopism elektro-
nicznych online (nie do pobrania), publikacja materiałów 
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 
publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multime-
dialna materiałów drukowanych, publikacja podręczników 
użytkownika, publikacja tekstów w postaci nośników elek-
tronicznych, publikacje multimedialne, publikowania bro-
szur, publikowanie, publikowanie czasopism, publikowanie 
czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism inter-
netowych, publikowanie czasopism, książek i podręczników 
z dziedziny medycyny, publikowanie czasopism w postaci 
elektronicznej w Internecie, publikowanie dokumentów, pu-
blikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa 
publicznego i spraw socjalnych, publikowanie drogą elektro-
niczną, publikowanie druków, również w formie elektronicz-
nej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie druków 
w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie druków 
w formie elektronicznej, publikowanie drukowanych mate-
riałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materia-
łów edukacyjnych, publikowanie elektronicznych gazet do-
stępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
publikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periody-
ków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klientów 
w Internecie, publikowanie książek, publikowanie książek, 
czasopism, publikowanie książek edukacyjnych, publikowa-
nie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, 
publikowanie książek i recenzji, publikowanie książek instruk-
tażowych, publikowanie książek, magazynów, almanachów 
i czasopism, publikowanie materiałów drukowanych, publi-
kowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, 
publikowanie materiałów drukowanych i publikacji druko-
wanych, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż 
teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, 
innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, publi-
kowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie 
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowa-
nie multimedialne książek, publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, publikowanie podręczników, publi-
kowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie prze-
wodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie 
tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie 
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, publikowanie tekstów medycznych, pu-
blikowanie ulotek, realizacja filmów animowanych, realizacja 
nagrań audiowizualnych, redagowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe), redagowanie tekstów pisanych, redago-
wanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, seminaria 
edukacyjne, sporządzanie napisów [np. do filmów], spraw-
dziany edukacyjne, sprawozdania wiadomości, świadczenie 
usług w zakresie tłumaczeń, świadczenie usług w zakresie 
szkół i kursów językowych, sympozja związane z edukacją, 
szkolenia dla dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkolenia i na-

uczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia nauczycieli, szko-
lenia personelu, szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia 
w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie 
możliwości zatrudnienia, szkolenia w zakresie technik komu-
nikacyjnych, szkolenie w oparciu o komputery, szkolenie 
związane z karierą zawodową, testy edukacyjne, tłumacze-
nia, tłumaczenia językowe, tłumaczenia językowe ustne, tłu-
maczenia (usługi -), tłumaczenie ustne [język], udostępnia-
nie elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie infor-
macji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji o na-
uczaniu on-line, udostępnianie informacji na temat kongre-
sów, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych lu-
dzi, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi 
przygotowujących do wykonywania określonych zawodów, 
udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi 
przygotowujących do zatrudnienia, udostępnianie materia-
łów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie mediów au-
diowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, udostęp-
nianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobra-
nia, udostępnianie online recenzji książek, udostępnianie 
publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji online 
[nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie publika-
cji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych z glo-
balnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, 
udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z na-
uką języków, nie do pobrania, udostępnianie treści audio 
online nie do pobrania, udostępnianie zdjęć online 
nie do pobrania, udzielanie informacji edukacyjnych online 
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Inter-
netu, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów 
o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, udziela-
nie informacji związanych z publikowaniem, udzielanie kur-
sów szkolenia zawodowego, usługi doradcze dotyczące 
edukacji i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympo-
zjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygoto-
wywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów 
[szkolenia], usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kolo-
kwiów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygoto-
wywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, 
usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi doradcze w za-
kresie szkoleń, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkole-
nia kierownictwa i personelu, usługi doradztwa dotyczące 
opracowywania kursów szkoleniowych, usługi doradztwa 
edukacyjnego, usługi doradztwa związane z przedmiotami 
akademickimi, usługi edukacji dla dorosłych, usługi edukacji 
medycznej, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla doro-
słych dotyczące medycyny, usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla dorosłych do-
tyczące własności intelektualnej, usługi edukacyjne dla kadry 
kierowniczej, usługi edukacyjne dla przemysłu, usługi eduka-
cyjne dotyczące przemysłu, usługi edukacyjne dotyczące 
zarządzania, usługi edukacyjne dotyczące handlu, usługi 
edukacyjne dotyczące komputerów, usługi edukacyjne do-
tyczące umiejętności komunikacyjnych, usługi edukacyjne 
dotyczące systemów komputerowych, usługi edukacyjne 
dotyczące technologii informacyjnej, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie 
lingwistyki, usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się 
do służby zdrowia, usługi edukacyjne oparte na systemach 



Nr  ZT01/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 21

komputerowych, usługi edukacyjne świadczone przez insty-
tuty szkolnictwa wyższego, usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły 
w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne 
świadczone przez instytuty doskonalenia zawodowego, 
usługi edukacyjne świadczone przez wyższe uczelnie [aka-
demie], usługi edukacyjne świadczone przez uniwersytety, 
usługi edukacyjne świadczone przez szkoły średnie wyższe-
go poziomu, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły 
wyższe, usługi edukacyjne w postaci kursów na poziomie 
uniwersyteckim, usługi edukacyjne w postaci spersonalizo-
wanego nauczania, usługi edukacyjne w sektorze opieki 
zdrowotnej, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi 
edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, usługi eduka-
cyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, 
usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi edukacyjne 
związane z nauką języków obcych, usługi edukacyjne zwią-
zane ze szkoleniami zawodowymi, usługi egzaminowania 
(edukacyjne), usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi egza-
minów akademickich, usługi informacyjne dotyczące ksią-
żek, usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi instytu-
tów edukacyjnych, usługi konsultacyjne dotyczące analizy 
wymagań szkoleniowych, usługi konsultacyjne w zakresie 
publikacji czasopism, usługi konsultacyjne w zakresie publi-
kacji książek, usługi konsultacyjne związane z publikowa-
niem tekstów pisanych, usługi konsultacyjne związane 
ze szkoleniami pracowników, usługi kształcenia praktyczne-
go, usługi nauczania dotyczące medycyny, usługi nauczania 
języka angielskiego, usługi nauczania umiejętności komuni-
kacyjnych, usługi nauczania w zakresie metod pedagogicz-
nych, usługi nauki języka obcego, usługi nauki na odległość 
świadczone online, usługi organizowania i prowadzenia 
warsztatów szkoleniowych, usługi pisania przemówień 
do celów niereklamowych, usługi pisania tekstów, usługi pi-
sania tekstów na potrzeby niereklamowe, usługi placówek 
edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe, usługi 
prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, usługi 
prezentacji audiowizualnych, usługi publikowania cyfrowych 
materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, usługi 
świadczone przez placówki oświatowe, usługi szkół [eduka-
cja], usługi szkół, usługi szkół w zakresie nauczania języków 
obcych, usługi szkolenia dla personelu, usługi szkolenia per-
sonelu, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, usługi 
szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dla biznesu, 
usługi szkoleniowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy środowi-
skowych, usługi szkoleniowe dotyczące stosowania techno-
logii informatycznej, usługi szkoleniowe w dziedzinie zarzą-
dzania projektami, usługi szkolnictwa wyższego, usługi tłu-
maczeń ustnych, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usłu-
gi w zakresie kształcenia uniwersyteckiego, usługi w zakresie 
nagrań fonicznych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, 
usługi w zakresie nagrań audio i wideo, usługi w zakresie na-
uczania języków, usługi w zakresie nauczania języków ob-
cych, usługi w zakresie oceniania w edukacji, usługi w zakre-
sie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie przygoto-
wywania programów nauczania, usługi w zakresie publiko-
wania online, usługi w zakresie publikacji książek, usługi 
w zakresie szkolenia nauczycieli, usługi w zakresie szkolenia 
zawodowego, usługi w zakresie szkoleń i przygotowania za-
wodowego, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi 
w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń 
ustnych i pisemnych, usługi w zakresie wystaw w celach edu-
kacyjnych, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym 
elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w za-
kresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze w zakre-
sie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elek-

tronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydaw-
nicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, 
usługi związane z pisaniem scenariuszy, warsztaty w celach 
edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, wydawa-
nie biuletynów, wydawanie audiobooków, wydawanie cza-
sopism, wydawanie czasopism i książek w postaci elektro-
nicznej, wydawanie gazet, wydawanie prospektów, wyda-
wanie publikacji medycznych, wypożyczanie czasopism, 
wypożyczanie książek audio, wypożyczanie książek, wypo-
życzanie książek i czasopism, wypożyczanie książek i innych 
publikacji, wypożyczanie materiałów dydaktycznych, wypo-
życzanie materiałów drukowanych, wypożyczanie materia-
łów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów i urządzeń 
edukacyjnych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, 
wyznaczanie standardów edukacyjnych, wyznaczanie stan-
dardów szkoleń, wyższe uczelnie [edukacja], zapewnianie 
edukacji, zapewnianie kursów dokształcających i doszkalają-
cych, zapewnianie kursów dotyczących oceny umiejętności, 
zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów ję-
zykowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie 
kursów szkoleniowych online, zapewnianie kursów szkole-
niowych na poziomie szkoły wyższej, zapewnianie kursów 
szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, zapewnianie 
kursów szkoleniowych na poziomie podyplomowym, za-
pewnianie kursów ustawicznego kształcenia medycznego, 
zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia w dziedzinie 
stomatologii, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia 
z pielęgniarstwa, zapewnianie pokazów edukacyjnych, za-
pewnianie seminariów szkoleniowych online, zapewnianie 
szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, zapewnia-
nie szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnianie szkoleń on-
line, zapewnianie szkoleń za pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej, zapewnianie szkoleniowych kursów me-
dycznych, zapewnianie testów edukacyjnych i ocen w for-
mie komputerowej, zarządzanie usługami edukacyjnymi.

(210) 489542 (220) 2018 08 20
(731) REAL-CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) C Real Construct

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami i wynajmu nieruchomości, usługi do-
radztwa w sprawach finansowych, pozyskiwanie środków 
finansowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych 
i powierzonych dotyczące nieruchomości, usługi develo-
perskie dotyczące organizacji etapów inwestycji w zakresie 
pozyskiwania nieruchomości, pozyskiwanie środków fi-
nansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nierucho-
mego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 
sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie ubezpieczeń, 
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie 
powierzchni biurowych, administrowanie i zarządzanie 
nieruchomościami, sprzedaż hurtowa i detaliczna nie-
ruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtór-
nego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży 
nieruchomości oraz gruntów, 37 usługi budowlane, usługi 
remontowe, usługi wyburzeniowe, budowa bloków miesz-
kalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych; 
budowa budynków na zamówienie, budowa budynków 
przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa 
części budynków, budowa domów, budowa domów na za-
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mówienie, budowa nieruchomości, budowa nieruchomo-
ści komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, 
budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie do-
mów, budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór 
nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, re-
montowanie budynków, renowacja budynków, stawianie 
fundamentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, 
usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi 
budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w za-
kresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowla-
ne w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane 
w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze 
dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze doty-
czące remontów budynków, usługi doradcze dotyczące 
renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji 
nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczą-
ce budownictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, 
usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi 
generalnych wykonawców budowlanych, usługi informa-
cyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi odnawiania 
budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi w zakre-
sie remontów budynków, wznoszenie budynków i innych 
konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych, 
wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabry-
kowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami 
budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, 
zarządzanie projektem budowy, montaż konstrukcji sta-
lowych w budynkach, montaż urządzeń mechanicznych, 
montaż linii montażowych samochodów, przenośników, 
transporterów, montaż linii lakierniczych, systemów auto-
matyki magazynowej, linii sortujących, linii produkcyjnych 
materiałów budowlanych, montaż pieców do obróbki 
termicznej, rurociągów i systemów transportu pneuma-
tycznego, kanałów i systemów wentylacyjnych, 42 usługi 
projektowania budynków, usługi projektowania instalacji 
sanitarnych i elektrycznych, architektura krajobrazu, pro-
jektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi 
polegające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego, 
usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowa-
nia wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne 
w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, eksper-
tyzy i pomiary geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary 
inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakre-
sie ochrony środowiska, usługi opracowywania projektów 
technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi 
w zakresie planowania urbanistycznego.

(210) 489839 (220) 2018 08 28
(731) HELLO DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) S H

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, 28 deskorolki, 41 organizowanie za-
wodów sportowych.

(210) 489867 (220) 2018 08 29
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Lato z radiem FESTIWAL

(531) 01.03.02, 01.03.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, 09 płyty 
wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski 
obliczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne komputero-
we, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla 
informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety wi-
deo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub 
reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania 
informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadaw-
cze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, 
plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, 
naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do naucza-
nia, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich me-
tod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, 
usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej, 
w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 
38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazy-
wania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez in-
formacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, 
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plene-
rowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazy-
wania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów 
radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszech-
niania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w za-
kresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, 
rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festi-
wali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słow-
nych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi 
w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radio-
wych i telewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje oraz pro-
dukcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez 
stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi 
dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, biura redak-
cyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotogra-
ficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 
42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących 
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usłu-
gi związane z programami meteorologicznymi polegające 
na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu 
informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu in-
formacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(210) 489868 (220) 2018 08 29
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) lato z radiem fest
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magne-
tyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, 
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, fil-
my do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety 
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do na-
grywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku 
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty 
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, 
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, ka-
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lendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, 
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi re-
klamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji 
radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez 
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomu-
nikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, 
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kultural-
nych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, 
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, 
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji 
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizo-
wania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wy-
korzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych 
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, 
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, na-
grania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe i telewi-
zyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz tele-
wizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania 
nagrań dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie na ta-
śmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania 
na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworze-
nia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechnia-
nia programów radiowych, usługi związane z programami 
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji 
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów 
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicz-
nych, prognozy meteorologiczne.

(210) 489957 (220) 2018 08 30
(731) SZACHTA ALEKSANDRA MNKD TEAM, Warszawa
(540) MINIKIDS
(510), (511) 25 odzież, odzież niemowlęca, odzież dziecięca, 
obuwie, obuwie dla dzieci, obuwie dla niemowląt, nakrycia 
głowy, nakrycia głowy dla dzieci, 35 usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: odzież, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: odzież niemowlęca, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: odzież dziecięca, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: obuwie, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: obuwie dla dzieci, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: obuwie 
dla niemowląt, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: nakrycia głowy, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: nakrycia 
głowy dla dzieci, usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: odzież, usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: odzież niemowlęca, 
usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: odzież dziecięca, usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: obuwie, usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: obuwie 
dla dzieci, usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: obuwie dla niemowląt, usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: nakrycia 
głowy, usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: nakrycia głowy dla dzieci, usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: odzież, usługi sprzedaży detalicznej za pomo-
cą katalogów związane z następującymi produktami: odzież 

niemowlęca, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: odzież dziecię-
ca, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów zwią-
zane z następującymi produktami: obuwie, usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: obuwie dla dzieci, usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produk-
tami: obuwie dla niemowląt, usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: nakrycia głowy, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: nakrycia 
głowy dla dzieci, usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: odzież, usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
odzież niemowlęca, usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: odzież dziecięca, 
usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: obuwie, usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: obuwie dla dzieci, 
usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: obuwie dla niemowląt, usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
nakrycia głowy, usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: nakrycia głowy dla dzieci, 
usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: odzież, usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: odzież 
niemowlęca, usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: odzież dziecięca, usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: obuwie, usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: obuwie dla 
dzieci, usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: obuwie dla niemowląt, usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: nakrycia głowy, usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: nakrycia 
głowy dla dzieci.

(210) 489973 (220) 2018 10 15
(731) POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, Warszawa
(540) Memoriał Janusza Kusocińskiego
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i za-
bawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nieujęte w innych 
klasach, ozdoby choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, roz-
rywka, działalność sportowa i kulturalna.

(210) 489985 (220) 2018 08 31
(731) ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) moya firma

(531) 04.05.03, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa ciekłe, gazowe i stałe, oleje przemysło-
we, smary, benzyna, benzyny silnikowe, paliwa gazowe, oleje 
napędowe, oleje opałowe, oleje silnikowe, paliwa ropopo-
chodne, paliwa silnikowe lotnicze, ropa naftowa surowa i rafi-
nowana, węgiel jako paliwo, koks, węgiel drzewny jako paliwo, 
brykiety drewna, biopaliwa, biokomponenty do paliw i ole-
jów, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa 
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi 
prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach, stacjach 
paliw, poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony inter-
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netowej następujących towarów: ropa naftowa, paliwa stałe, 
ciekłe, gazowe oraz produkty pochodne, oleje, płyny hamul-
cowe i hydrauliczne, płyny do chłodnic samochodowych, 
środki konserwujące, antykorozyjne i preparaty pielęgnacyjne 
do pojazdów, części i akcesoria samochodowe, usługi dzia-
łalności handlowej na terenie stacji paliwowych: artykułami 
spożywczymi, napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi, 
wyrobami tytoniowymi, papierniczymi, przemysłowymi i ko-
smetykami, usługi konsultingowe w zakresie obrotu ropą naf-
tową i paliwami ropopochodnymi, usługi w zakresie marke-
tingu i prezentacji, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów 
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie 
organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych 
i promocyjnych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania 
rynku, 37 usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw: tankowa-
nie i obsługa, usługi motoryzacyjne prowadzone na stacjach 
paliw: kompleksowa obsługa samochodów i motocykli, na-
prawa, konserwacja, czyszczenie, smarowanie i polerowanie 
pojazdów, wymiana olejów, naprawy tapicerskie, usługi warsz-
tatowe i lakiernicze, serwis ogumienia, wymiana, naprawa 
i wulkanizacja opon, wyważanie kół samochodowych, usługi 
myjni samochodowych, 39 usługi transportowe i spedycyjne, 
towarowy transport drogowy, kolejowy, rzeczny i morski po-
jazdami specjalistycznymi i uniwersalnymi, transport poprzez 
rurociągi, składowanie, magazynowanie, przechowywanie 
ropy naftowej, paliw płynnych i gazowych, usługi w zakresie 
przeładunku, pakowania, konfekcjonowania, dystrybucji i do-
starczania paliw, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania 
obowiązkowych zapasów paliw w sytuacjach zagrożenia bez-
pieczeństwa paliwowego, usługi informacyjne i pośrednic-
two w zakresie transportu i spedycji, usługi w zakresie odbioru, 
gromadzenia, transportu i składowania odpadów przemysło-
wych i złomu, odprowadzanie ścieków, wypożyczanie pojaz-
dów, 40 obróbka materiałowa gazów, paliw, biopaliw i olejów, 
wytwarzanie paliw, biopaliw, biokomponentów do paliw i ole-
jów, usługi w zakresie przetwarzania ropy naftowej i rafinacji, 
usługi w zakresie uszlachetniania i komponowania paliw, ga-
zów i biopaliw: etylizacja, barwienie i dodawanie komponen-
tów, usługi w zakresie przerobu olejów przepracowanych oraz 
innych odpadów chemicznych, utylizacja i unieszkodliwianie 
odpadów przemysłowych, recykling odpadów, 43 usługi ho-
telarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem 
oraz wyżywieniem w hotelach, motelach pensjonatach, do-
mach wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne 
związane z podawaniem potraw i napojów w barach, kafe-
teriach, kawiarniach, restauracjach, przygotowywanie dań 
na zamówienie oraz ich dostawa - catering, obsługa imprez 
promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie 
osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napo-
je, wynajmowanie na posiedzenia sal wyposażonych w sprzęt 
audiowizualny i teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet.

(210) 490077 (220) 2018 09 04
(731) ALLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) BAU STEIN

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 19 zaprawy budowlane, zaprawy klejące, zapra-
wy hydroizolujące do celów budowlanych, zaprawy (wylew-
ki) samopoziomujące, elementy wykończeniowe budow-
lane, fugi do spoinowania, elementy dekoracyjne, zaprawy 

do systemów dociepleń, zaprawy do murowania, tynki, 
grunty budowlane, impregnaty budowlane, środki impre-
gnujące, grunty kwarcowe.

(210) 490188 (220) 2018 09 05
(731) ZAJĄC ANDRZEJ, Warszawa
(540) MIZACO

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy, oprogramowanie kom-
puterowe i programy do użytku w wykonywaniu osobistych 
aplikacji komputerowych i do uzyskiwania dostępu do baz 
danych, urządzenia kontrolno - pomiarowe, regulacyjne, 
sygnalizacyjne, sterujące, przewody i podzespoły tej auto-
matyki, przekaźniki elektryczne, generatory promieniowania 
podczerwonego, nadajniki podczerwieni, osprzęt związany 
z funkcjonowaniem elektryki (złączki, kable, włączniki, kon-
takty, gniazda, przedłużacze) centrale, urządzenia alarmo-
we, urządzenia przenośne i akcesoria do nich, urządzenia 
do transmisji sygnałów, tworzenie aplikacji mobilnych, kom-
puterowych, do sterowania urządzeniami użyteczności dla 
ludzi, tworzenie aplikacji aby dane urządzenie było użytecz-
ne w sposób mobilny „Internet of things” aplikacje kompaty-
bilne z urządzeniami kontrolno pomiarowymi.

(210) 490217 (220) 2018 09 06
(731) ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ROOTER

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 nawozy, regulatory wzrostu roślin, biostymu-
latory dla roślin, odżywki biologiczne dla roślin, stymulatory 
wzrostu i plonowania roślin.

(210) 490218 (220) 2018 09 06
(731) ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Rooter
(510), (511) 1 nawozy, regulatory wzrostu roślin, biostymu-
latory dla roślin, odżywki biologiczne dla roślin, stymulatory 
wzrostu i plonowania roślin.

(210) 490220 (220) 2018 09 06
(731) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ
(540) RESERVED
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfu-
mowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po gole-
niu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, 
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy ko-
smetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, prepa-
raty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetycz-
ne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki 
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody 
zapachowe, szminki, rzęsy, pomadki, tusze, cienie do oczu, 
błyszczyki do ust, aloesowe preparaty do celów kosme-
tycznych, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, 
antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe 
płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aro-
maty [olejki eteryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), 
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aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żyw-
ności w postaci olejków eterycznych, balsamy do celów 
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, chusteczki nasączone pre-
paratami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, 
detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, 
dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiato-
we [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, 
esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny], esen-
cje eteryczne, etui na szminkę, farby do brody, farby do wło-
sów, geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], 
javelle (woda -), jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, 
kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów 
kosmetycznych, kamień ałun [środek ściągający], kamień 
polerski, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymo-
cowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania 
sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do prania, korund 
[materiał ścierny], kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmety-
ki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda 
czyszcząca, kreda malarska, krem do butów, kremy do po-
lerowania, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, 
krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, 
lakier do włosów, lakiery (środki do usuwania -), lakiery do pa-
znokci, ług sodowy, łupki polerskie, maski kosmetyczne, 
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 przeciwpotowe 
do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło 
migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory 
do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, 
olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, 
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek 
terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eterycz-
ne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, 
ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, papier do polerowa-
nia, papier ścierny szmerglowy, parkiety (wosk do -), paski 
odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pasta do bu-
tów, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, 
piżmo [wyroby perfumeryjne], płótno szmerglowe, płótno 
z nasypem szklanym [płótno ścierne], płukanki do oczu 
nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia przedniej 
szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny 
do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemy-
wania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny 
po goleniu, podłogi (wosk do -), pomadki do ust, pomady 
do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszcze-
nia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurza-
nia, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty 
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia 
tapet, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, pre-
paraty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do ce-
lów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do ką-
pieli nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów preparaty 
do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania poły-
sku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty 

do odymiania [perfumy], preparaty do pielęgnacji paznokci, 
preparaty do polerowania, preparaty do polerowania protez 
dentystycznych, preparaty do prania, preparaty do prania 
chemicznego, preparaty do prostowania włosów, prepara-
ty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do udrażniania 
rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów 
gospodarstwa domowego, preparaty do wybielania skóry 
zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam, preparaty fitoko-
smetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, preparaty odświeżające oddech do higie-
ny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, 
preparaty toaletowe, preparaty wybielające [odbarwiacze] 
do celów domowych, preparaty wygładzające [krochmal], 
produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty per-
fumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, 
rdza (preparaty do usuwania -), roztwory do szorowania, róż 
polerski, rzęsy sztuczne, safrol, saszetki zapachowe do bieli-
zny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, 
suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt [nie-
lecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt 
domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], szmer-
giel, sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami 
do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa 
domowego, środki czyszczące do higieny intymnej nielecz-
nicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji 
skóry [pasty], środki do namaczania prania, środki do pole-
rowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg 
[preparaty do szorowania], środki odświeżające powietrze 
[zapachowe], środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające su-
szenie do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane 
w pralnictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające 
praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, świece do ma-
sażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, terpenty-
na do odtłuszczania, terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu 
[materiał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze 
do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów 
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu [ma-
teriał ścierny], węgliki metali [materiały ścierne], woda koloń-
ska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona 
do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk do depilacji, 
wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk 
krawiecki, wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze] do celów 
kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zesta-
wy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu 
inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów.

(210) 490221 (220) 2018 09 06
(731) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ
(540) HOUSE
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspi-
ranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do pod-
łóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty [olejki ete-
ryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty 
do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w po-
staci olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycz-
nych, 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 nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, deter-
genty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz 
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inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwie-
rząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzo-
ry z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfu-
my], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje 
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja 
badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny], esencje ete-
ryczne, etui na szminkę, farby do brody, farby do włosów, 
geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], javelle 
(woda -), jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, kadzi-
dełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosme-
tycznych, kamień ałun [środek ściągający], kamień polerski, 
kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania 
sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, kora mydłoki (kwilai) do prania, korund [materiał 
ścierny], kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwie-
rząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, 
kreda malarska, krem do butów, kremy do polerowania, kre-
my kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, krochmal 
do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, lakier 
do włosów, lakiery (środki do usuwania -), lakiery do paznok-
ci, ług sodowy, łupki polerskie, maski kosmetyczne, mieszani-
ny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryj-
nych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, 
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, 
mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe 
do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło 
migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory 
do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, 
olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, 
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek 
terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów ko-
smetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, 
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołów-
ki do brwi, pałeczki zapachowe, papier do polerowania, pa-
pier ścierny szmerglowy, parkiety (wosk do -), paski odświe-
żające oddech, paski wybielające zęby, pasta do butów, 
pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, piżmo 
[wyroby perfumeryjne], płótno szmerglowe, płótno z nasy-
pem szklanym [płótno ścierne], płukanki do oczu nie do ce-
lów medycznych, płyny do czyszczenia przedniej szyby sa-
mochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny 
do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemy-
wania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny 
po goleniu, podłogi (wosk do -), pomadki do ust, pomady 
do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszcze-
nia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurza-
nia, preparaty antystatyczne do celów domowych, prepara-
ty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty 
do czyszczenia tapet, preparaty do demakijażu, preparaty 
do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny in-
tymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], 
preparaty do kąpieli nielecznicze, preparaty do kręcenia wło-
sów preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty 
do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty 
do odtłuszczania inne niż do użytku w procesach produkcyj-
nych, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty do pielę-
gnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do po-
lerowania protez dentystycznych, preparaty do prania, 
preparaty do prania chemicznego, preparaty do prostowa-
nia włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], prepa-
raty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia ko-
tłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty 
do wybielania skóry zwierzęcej, 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 do odświeżania odde-
chu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe my-
dła, puder do twarzy, pumeks, rdza (preparaty do usuwania 
-), roztwory do szorowania, róż polerski, rzęsy sztuczne, sa-
frol, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna 
do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów 
innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony, 
szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty 
pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji], szmergiel, sztuczne paznok-
cie, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, środ-
ki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki 
czyszczące do higieny intymnej nielecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, środki do konserwacji skóry [pasty], 
środki do namaczania prania, środki do polerowania podłóg 
i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty 
do szorowania], środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmy-
warek naczyń, 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 odtłusz-
czania, terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu [materiał ścier-
ny], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki 
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, 
wazelina kosmetyczna, węglik krzemu [materiał ścierny], wę-
gliki metali [materiały ścierne], woda kolońska, woda lawen-
dowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów ko-
smetycznych, wosk do butów, wosk do depilacji, wosk 
do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk kra-
wiecki, wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze] do celów 
kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zesta-
wy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu 
inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 
25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki [chust-
ki], bandany na szyję, berety bielizna osobista, bielizna 
wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body [bielizna], 
bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, 
buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki do obuwia, 
chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia gło-
wy], czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, czubki do bu-
tów, daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, długie luźne 
stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], fartuchy 
[odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna 
[odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, 
gorsety, gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, halki [bieli-
zna], halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, 
kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe [odzież], kaptu-
ry [odzież], karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, 
kimona, kimona do karate, kimona japońskie, kołnierzyki 
przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kombine-
zony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkar-
skich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi ręka-
wami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki 
na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy, 
liberie, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], ma-
nipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski na oczy do spa-
nia, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, mycki, 
piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki na ra-
miona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, 
obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane 
z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samo-
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chodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, 
odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, 
odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia 
wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski 
na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielo-
we, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cho-
lewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy 
[odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], peleryn-
ki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, pikowane 
kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy bu-
tów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pod-
szewki gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki 
do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające 
pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciar-
skie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sanda-
ły kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające 
pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje 
na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, su-
kienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szali-
ki, szarfy [do ubrania], szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki 
niepapierowe, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, taśmy 
do spodni pod stopy, togi, trykoty, trykoty [ubrania], turbany, 
walonki [buty filcowe], woalki, welony [odzież], wyprawki 
dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze.

(210) 490222 (220) 2018 09 06
(731) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ
(540) Cropp
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, 
antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe 
płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aro-
maty [olejki eteryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), 
aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żyw-
ności w postaci olejków eterycznych, balsamy do celów 
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, chusteczki nasączone pre-
paratami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, 
detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, 
dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiato-
we [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, 
esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny], esen-
cje eteryczne, etui na szminkę, farby do brody, farby do wło-
sów, geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], 
javelle (woda -), jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, 
kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów 
kosmetycznych, kamień ałun [środek ściągający], kamień 
polerski, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymo-
cowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania 
sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do prania, korund 
[materiał ścierny], kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmety-
ki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda 
czyszcząca, kreda malarska, krem do butów, kremy do po-
lerowania, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, 
krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, 
lakier do włosów, lakiery (środki do usuwania -), lakiery do pa-
znokci, ług sodowy, łupki polerskie, maski kosmetyczne, 
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 przeciwpotowe 
do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło 
migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory 
do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, 
olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, 
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek 
terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eterycz-
ne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, 
ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, papier do polerowa-
nia, papier ścierny szmerglowy, parkiety (wosk do -), paski 
odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pasta do bu-
tów, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, 
piżmo [wyroby perfumeryjne], płótno szmerglowe, płótno 
z nasypem szklanym [płótno ścierne], płukanki do oczu 
nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia przedniej 
szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny 
do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemy-
wania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny 
po goleniu, podłogi (wosk do -), pomadki do ust, pomady 
do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszcze-
nia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurza-
nia, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty 
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia 
tapet, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, pre-
paraty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do ce-
lów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do ką-
pieli nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów preparaty 
do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania poły-
sku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty 
do odymiania [perfumy], preparaty do pielęgnacji paznokci, 
preparaty do polerowania, preparaty do polerowania protez 
dentystycznych, preparaty do prania, preparaty do prania 
chemicznego, preparaty do prostowania włosów, prepara-
ty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do udrażniania 
rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów 
gospodarstwa domowego, preparaty do wybielania skóry 
zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam, preparaty fitoko-
smetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, preparaty odświeżające oddech do higie-
ny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, 
preparaty toaletowe, preparaty wybielające [odbarwiacze] 
do celów domowych, preparaty wygładzające [krochmal], 
produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty per-
fumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, 
rdza (preparaty do usuwania -), roztwory do szorowania, róż 
polerski, rzęsy sztuczne, safrol, saszetki zapachowe do bieli-
zny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, 
suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt [nie-
lecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt 
domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], szmer-
giel, sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami 
do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa 
domowego, środki czyszczące do higieny intymnej nielecz-
nicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji 
skóry [pasty], środki do namaczania prania, środki do pole-
rowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg 
[preparaty do szorowania], środki odświeżające powietrze 
[zapachowe], środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające su-
szenie do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane 
w pralnictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające 
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praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, świece do ma-
sażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, terpenty-
na do odtłuszczania, terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu 
[materiał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze 
do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów 
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu [ma-
teriał ścierny], węgliki metali [materiały ścierne], woda koloń-
ska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona 
do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk do depilacji, 
wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk 
krawiecki, wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze] do celów 
kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zesta-
wy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu 
inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów.

(210) 490223 (220) 2018 09 06
(731) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ
(540) SINSAY
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, 
antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe 
płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aro-
maty [olejki eteryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), 
aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żyw-
ności w postaci olejków eterycznych, balsamy do celów 
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, chusteczki nasączone pre-
paratami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, 
detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, 
dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiato-
we [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, 
esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny], esen-
cje eteryczne, etui na szminkę, farby do brody, farby do wło-
sów, geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], 
javelle (woda -), jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, 
kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów 
kosmetycznych, kamień ałun [środek ściągający], kamień 
polerski, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymo-
cowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania 
sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do prania, korund 
[materiał ścierny], kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmety-
ki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda 
czyszcząca, kreda malarska, krem do butów, kremy do po-
lerowania, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, 
krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, 
lakier do włosów, lakiery (środki do usuwania -), lakiery do pa-
znokci, ług sodowy, łupki polerskie, maski kosmetyczne, 
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 przeciwpotowe 
do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło 
migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory 
do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, 
olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, 
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek 
terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eterycz-

ne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, 
ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, papier do polerowa-
nia, papier ścierny szmerglowy, parkiety (wosk do -), paski 
odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pasta do bu-
tów, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, 
piżmo [wyroby perfumeryjne], płótno szmerglowe, płótno 
z nasypem szklanym [płótno ścierne], płukanki do oczu 
nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia przedniej 
szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny 
do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemy-
wania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny 
po goleniu, podłogi (wosk do -), pomadki do ust, pomady 
do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszcze-
nia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurza-
nia, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty 
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia 
tapet, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, pre-
paraty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do ce-
lów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do ką-
pieli nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów preparaty 
do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania poły-
sku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty 
do odymiania [perfumy], preparaty do pielęgnacji paznokci, 
preparaty do polerowania, preparaty do polerowania protez 
dentystycznych, preparaty do prania, preparaty do prania 
chemicznego, preparaty do prostowania włosów, prepara-
ty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do udrażniania 
rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów 
gospodarstwa domowego, preparaty do wybielania skóry 
zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam, preparaty fitoko-
smetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, preparaty odświeżające oddech do higie-
ny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, 
preparaty toaletowe, preparaty wybielające [odbarwiacze] 
do celów domowych, preparaty wygładzające [krochmal], 
produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty per-
fumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, 
rdza (preparaty do usuwania -), roztwory do szorowania, róż 
polerski, rzęsy sztuczne, safrol, saszetki zapachowe do bieli-
zny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, 
suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt [nie-
lecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt 
domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], szmer-
giel, sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami 
do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa 
domowego, środki czyszczące do higieny intymnej nielecz-
nicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji 
skóry [pasty], środki do namaczania prania, środki do pole-
rowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg 
[preparaty do szorowania], środki odświeżające powietrze 
[zapachowe], środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające su-
szenie do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane 
w pralnictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające 
praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, świece do ma-
sażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, terpenty-
na do odtłuszczania, terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu 
[materiał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze 
do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów 
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu [ma-
teriał ścierny], węgliki metali [materiały ścierne], woda koloń-
ska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona 
do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk do depilacji, 
wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk 
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krawiecki, wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze] do celów 
kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zesta-
wy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu 
inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów.

(210) 490237 (220) 2018 09 06
(731) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ
(540) Śleboda
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, 
akonityna, albuminowe artykuły żywnościowe do celów me-
dycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, 
aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów 
farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycz-
nych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol leczniczy, 
amalgamaty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne 
ze złota, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy 
do celów weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające], 
antybakteryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, 
apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przeno-
śne z wyposażeniem, azotan bizmutu do celów farmaceu-
tycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, balsa-
miczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku 
medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe suplementy 
diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, biologicz-
ne hodowle tkanek do celów medycznych, biologiczne ho-
dowle tkanek do celów weterynaryjnych, biologiczne prepa-
raty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów 
weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów me-
dycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowi-
na lecznicza, brom do celów farmaceutycznych, cement 
kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, chemicz-
ne środki antykoncepcyjne, chinina do celów medycznych, 
chinolina do celów medycznych, chirurgiczne materiały opa-
trunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany do celów 
medycznych, chloroform, chusteczki nasączane płynami far-
maceutycznymi, cukier do celów medycznych, cukier mleko-
wy do celów farmaceutycznych, czopki, dentystyczne mate-
riały ścierne, detergenty do celów medycznych, dezodoranty, 
inne niż dla ludzi lub zwierząt, diastaza do celów medycz-
nych, dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, digitalina, drewno cedrowe jako środek odstra-
szający owady, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrak-
ty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty tytoniowe 
[owadobójcze], ekstrakty ziołowe do celów medycznych, 
eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy do celów farma-
ceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do ce-
lów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceu-
tycznych, ergotamina do celów farmaceutycznych, estry ce-
lulozy do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceu-
tycznych, etery celulozy do celów farmaceutycznych, etery 
do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceu-
tycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, fenol 
do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceu-
tycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa, gazy do celów me-
dycznych, gąbka do ran, gencjana do celów farmaceutycz-
nych, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, glukoza 
do celów medycznych, gorczyca do celów farmaceutycz-
nych, guma do celów medycznych, guma do żucia do celów 
medycznych, guma z nikotyną do użytku jako pomoc w rzu-
caniu palenia, gumiguta do celów medycznych, gwajakol 
do celów farmaceutycznych, hematogen, hemoglobina, her-
bata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana żywność 
przystosowana do celów medycznych, hormony do celów 

medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, 
implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, insek-
tycydy, intymne preparaty nawilżające, izotopy do celów me-
dycznych, jalapa [wilec przeczyszczający], jedzenie liofilizo-
wane przystosowane do celów medycznych, jod do celów 
farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodo-
form, jodyna, jujuba lecznicza, kadzidełka do odstraszania 
owadów, kalomel [fungicyd], kamfora do celów medycznych, 
kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, 
karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], katechu do ce-
lów farmaceutycznych, kauczuk do celów dentystycznych, 
kąpiele tlenowe, kleje chirurgiczne, kleje do protez denty-
stycznych, kokaina, kolagen do celów medycznych, kolcorośl 
lekarska [sarsaparilla] do celów medycznych, kolodium do ce-
lów farmaceutycznych, komórki macierzyste do celów me-
dycznych, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, 
kompresy, koper włoski do celów medycznych, kora do ce-
lów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan do celów far-
maceutycznych, kora kondurango do celów medycznych, 
kora krotonowa, kora mangrowa do celów farmaceutycz-
nych, kora z angostury do celów medycznych, korzenie lecz-
nicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, kre-
ozot do celów farmaceutycznych, krew do celów medycz-
nych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i we-
terynaryjnych, kurara, kwas galusowy do celów farmaceu-
tycznych, kwasja [gorzknia] do celów medycznych, kwasy 
do celów farmaceutycznych, kwebracho do celów medycz-
nych, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, lakier den-
tystyczny, lecytyna do celów medycznych, lecznicze płyny 
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze 
płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze 
suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt domo-
wych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze świe-
ce do masażu, lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki 
do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, 
leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki se-
roterapeutyczne, leki wzmacniające, lep na muchy [taśmy], 
lepy na muchy, liofilizowana żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do ce-
lów medycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, lupu-
lina do celów farmaceutycznych, magnezja do celów farma-
ceutycznych, majtki chłonne dla osób cierpiących na inkon-
tynencję, majtki higieniczne, mastyksy dentystyczne, maści 
do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń sło-
necznych, maści rtęciowe, maść przeciw odmrożeniom 
do użytku farmaceutycznego, materiały do plombowania 
zębów, materiały opatrunkowe, medyczne, mazidła, mączka 
rybna do celów farmaceutycznych, mąka do celów farma-
ceutycznych, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceu-
tycznych, mech irlandzki do celów medycznych, mentol, 
mięso liofilizowane przystosowane do celów medycznych, 
mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy 
diety, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko 
migdałowe do celów farmaceutycznych, mleko w proszku 
dla niemowląt, moleskin do celów medycznych, mydła anty-
bakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki 
do celów medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane 
w lecznictwie, napoje z mleka słodowego do celów medycz-
nych, narkotyki, narkotyki do celów medycznych, obroże 
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, octan glinu do celów far-
maceutycznych, octany do celów farmaceutycznych, od-
czynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, odświeżacze do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy 
diety, okłady, okłady gorczycowe, okrągłe podkładki na odci-
ski stóp, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycyno-
wy do celów medycznych, olejek kamforowy do celów me-
dycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, 
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olejek z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, opaski 
barkowe do celów chirurgicznych, opiaty, opium, opodeldok 
[maść mydlano-kamforowa], osocze krwi, owadobójcze 
szampony dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki 
do mycia, papier do okładów gorczycowych, papier odczyn-
nikowy do celów medycznych, papier odczynnikowy do ce-
lów weterynaryjnych, papier przeciwmolowy, papierosy bez-
tytoniowe do celów medycznych, paski siarkowe do dezyn-
fekcji, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza 
lecznicza dla zwierząt, patyczki do czyszczenia uszu do ce-
lów medycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, pep-
syny do celów farmaceutycznych, peptony do celów farma-
ceutycznych, pestycydy, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy 
dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchy dla zwierząt, 
pieluszki dla niemowląt, pijawki do celów medycznych, pla-
stry, plastry do celów medycznych, plastry z nikotyną 
do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, płótno opatrunko-
we do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycz-
nych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płukania 
jamy ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania 
oczu, płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, 
podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski higieniczne, po-
mady do celów medycznych, porcelana na protezy denty-
styczne, preparaty albuminowe do celów medycznych, pre-
paraty bakteriologiczne do celów medycznych i weteryna-
ryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub we-
terynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycz-
nych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, 
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty che-
miczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne 
do diagnozowania ciąży, preparaty chemiczne do usuwania 
śnieci zbożowej, preparaty chemiczne do zwalczania chorób 
winorośli, preparaty chemiczne do zwalczania filoksery, pre-
paraty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty chemicz-
no-farmaceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł kontak-
towych, preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty do irygacji do celów 
medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, 
preparaty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzy-
bów powodujących próchnienie drewna, preparaty do nisz-
czenia szkodników, preparaty do odświeżania powietrza, 
preparaty do odymiania do celów medycznych, preparaty 
do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty 
do tępienia larw, preparaty do tępienia ślimaków nagich, pre-
paraty do zwalczania myszy, preparaty enzymatyczne do ce-
lów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów wetery-
naryjnych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne prze-
ciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne do celów me-
dycznych, preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], prepa-
raty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne do od-
chudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceu-
tycznych, preparaty na hemoroidy preparaty na odmrożenia, 
preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub 
medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty 
przeciw moczeniu się, preparaty przeciw molom, preparaty 
przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycz-
nych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzają-
ce oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, preparaty tera-
peutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, 
preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty za-
wierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty 
zmniejszające popęd seksualny, produkty uboczne z procesu 
obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycz-
nych, propolis do celów farmaceutycznych, proszek kantary-
dowy, proszek perłowy do celów medycznych, przepaski 

na oczy do celów medycznych, przeszczepy [żywe tkanki], 
przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, py-
retrum [proszek], rad do celów medycznych, radiologiczne 
substancje kontrastowe do celów medycznych, rozpuszczal-
niki do usuwania plastrów samoprzylepnych, roztwory 
do szkieł kontaktowych, siemię lniane do celów farmaceu-
tycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycz-
nych, słodycze do celów leczniczych, słód do celów farma-
ceutycznych, soda oczyszczona do celów farmaceutycznych, 
sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów me-
dycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole potasowe do ce-
lów medycznych, sole sodowe do celów medycznych, sole 
trzeźwiące, sole wód mineralnych, sperma do sztucznego 
zapłodnienia, spoiwa do kopyt zwierzęcych, sterydy, stopy 
metali szlachetnych do celów dentystycznych, strychnina, 
substancje odżywcze dla mikroorganizmów, substancje ra-
dioaktywne do celów medycznych, substancje żrące do ce-
lów farmaceutycznych, sulfonamidy [leki], suplementy diety 
dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety za-
wierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, su-
plementy diety zawierające enzymy, suplementy diety za-
wierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, su-
plementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety 
zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suple-
menty diety zawierające propolis, suplementy diety zawiera-
jące pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię 
lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, 
suplementy witaminowe w postaci plastrów, surowice, syka-
tywy [środki osuszające] do celów medycznych, syropy 
do użytku farmaceutycznego, szampony lecznicze, szampo-
ny przeciw wszom, szczepionki, sztyfty kaustyczne, sztyfty 
przeciw brodawkom, środki algobójcze, środki bakteriobój-
cze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki de-
zynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia opa-
rzeń, środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia 
psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy], 
środki do oczyszczania powietrza, środki do tępienia much, 
środki do tępienia szkodników, środki hemostatyczne 
w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecz-
nicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki na-
senne, środki odkażające, środki odstraszające insekty dla 
psów, środki odstraszające owady, środki przeciw pasoży-
tom, środki przeciw roślinom skrytopłciowym, środki prze-
ciw roztoczom, środki przeciw zrogowaceniom, środki prze-
ciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwroba-
cze, środki przeczyszczające, środki ściągające do celów me-
dycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, 
środki uspakajające, środki uspokajające, środki wywołujące 
pęcherze, środki zmniejszające apetyt do celów medycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające od-
chudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tabletki zmniej-
szające apetyt, tampony, terpentyna do celów farmaceu-
tycznych, tlen do celów medycznych, tłuszcz dojarski [maść 
do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], tłuszcze do ce-
lów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, tran, 
trociczki do odymiania, trucizny, trucizny bakteryjne, trutki 
na szczury, tymol do celów farmaceutycznych, waciki do ce-
lów medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, 
wata do celów medycznych, wata higroskopijna, wazelina 
do celów medycznych, węgiel drzewny do celów farmaceu-
tycznych, winny kamień do celów farmaceutycznych, wkład-
ki do stanika dla karmiących matek, woda gulardowa, woda 
melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do ką-
pieli leczniczych, woda termalna, woda utleniona do celów 
medycznych, wody mineralne do celów medycznych, wo-
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dzian chloralu do celów farmaceutycznych, wosk denty-
styczny, wosk do modelowania do celów stomatologicz-
nych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycz-
nych, wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wywa-
ry do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów 
medycznych, zioła lecznicze, żelatyna do celów medycz-
nych, żele do stymulacji seksualnej, żywność dla niemowląt, 
żywność homogenizowana przystosowana do celów me-
dycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów 
medycznych, 32 aperitify bezalkoholowe, barley, wine 
[piwo], bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, 
brzeczka słodowa, chmiel (wyciąg z -) do wytwarzania piwa, 
cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do pro-
dukcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [na-
poje bezalkoholowe], lemoniada, likiery (preparaty do spo-
rządzania -), moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalko-
holowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bez-
alkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje 
gazowane (proszek do wytwarzania -), napoje izotoniczne, 
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, 
inne niż substytuty mleka napoje na bazie soi, inne niż sub-
stytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiają-
ce, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane pro-
teinami, napój imbirowy, orszada, owoce (bezalkoholowe 
napoje z soków -), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastyl-
ki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, pomidory 
(sok -) [napój], preparaty do produkcji napojów, sarsaparilla 
(napoje bezalkoholowe z -), soki, soki warzywne [napoje], 
sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, 
winogrona (moszcz -), niesfermentowany, woda [napoje], 
woda gazowana, woda gazowana (preparaty do produkcji -), 
woda litowa, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda 
sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysoko-
procentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty -), alkoholowe 
(esencje -), alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], 
aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), 
brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorz-
kie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie 
piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], kok-
tajle, likiery, miętowy (likier -), miód pitny, napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, 
nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette 
[wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (al-
kohole i likiery wspomagające -), whisky, wino, wódka, 34 pa-
pierosy, papierosy (kieszonkowe przyrządy do skręcania), 
43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania 
[hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym 
wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie [bu-
fety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje sa-
moobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwa-
cje miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi 
barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowe-
go zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], 
usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon 
i soba, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, usłu-
gi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyj-
nych [zakwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, 
wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal 
na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt cza-
sowy, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożycza-
nie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wy-
pożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowa-
nia, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, 
żłobki dla dzieci.
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(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych, wyroby z waty 
do celów kosmetycznych, bawełna i wata do celów higienicz-
nych, wyroby z bawełny i waty do celów higienicznych, wyro-
by z bawełny do celów higienicznych, patyczki z waty do ce-
lów kosmetycznych, waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki 
do demakijażu, mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji 
ciała, płyny do mycia ciała, kosmetyki dla dzieci, płyny do ką-
pieli, oliwki dla dzieci, zasypki dla dzieci, szampony, olejki dla 
dzieci, zestawy kosmetyczne dla dzieci,chusteczki do higieny 
intymnej, płyny do higieny intymnej, 5 podpaski higienicz-
ne, wkładki higieniczne, tampony higieniczne, wkładki lakta-
cyjne, chusteczki do higieny intymnej, wkładki urologiczne, 
wkładki urologiczne dla mężczyzn, anatomiczne wkładki dla 
kobiet z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pieluchy 
dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jedno-
razowe pielucho-majtki dla osób z brakiem kontroli czynno-
ści fizjologicznych, jednorazowe pieluchy dla osób z brakiem 
kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki dla 
osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazo-
we pieluchy z papieru i/lub celulozy, jednorazowe pielucho-
-majtki z papieru i/lub celulozy, podkłady higieniczne, podkła-
dy ginekologiczne, kompresy, pakiety kompresów, materiały 
opatrunkowe, gaza opatrunkowa, opatrunki oczne, opatrunki 
na nos, bawełna i wata do celów medycznych oraz wyroby 
z bawełny i waty dla celów medycznych, wata celulozowa 
dla celów medycznych, testy sterylności, plastry, przylepce, 
tampony dla celów medycznych, opakowania do steryliza-
cji jednorazowego użytku, zestawy operacyjne, pokrowce 
na nogi pacjenta, taśmy samoprzylepne ze wskaźnikami ste-
rylizacji, pieluszki z materiałów tekstylnych, 10 bandaże ela-
styczne, bandaże podtrzymujące, opaski gipsowe, bandaże 
usztywniające ortopedyczne, pościel ochronna do celów 
medycznych, jednorazowe podkłady ochronne na łóżko dla 
osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, fartuchy 
chirurgiczne, fartuchy operacyjne, czepki chirurgiczne, czep-
ki pielęgniarskie, rękawice dla celów medycznych, kieszenie 
na płyny do celów medycznych, worki na narządy do celów 
medycznych służące do przechowywania i transportu na-
rządów ludzkich, obłożenia pól operacyjnych przeznaczone 
do celów medycznych, podkłady podgipsowe, bandaże pod-
trzymujące, maseczki do użytku na salach operacyjnych, ser-
wety operacyjne używane na salach operacyjnych, zestawy 
serwet operacyjnych używane na salach operacyjnych, tac-
ki medyczne, folia operacyjna, rękawy podgipsowe, zapinki 
do bandaży, prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, 
16 jednorazowe śliniaki wykonane z papieru lub z celulozy, 
jednorazowe chusteczki papierowe, papier toaletowy, ręcz-
niki papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, torby 
i torebki do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, 
rękawy do pakowania z papieru, 24 pościel, prześcieradła, 
serwety tekstylne, chusteczki tekstylne do nosa, 25  odzież 
papierowa, odzież jednorazowa, odzież wodoodporna, 
ochraniacze na buty, fartuchy ochronne zakładane na ubra-
nia, odzież ochronna zakładana na ubrania, śliniaki wykonane 
z materiałów tekstylnych.
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(210) 490371 (220) 2018 09 10
(731) DURID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeworsk
(540) D DURID

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.21, 26.11.02, 
26.11.08, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.12

(510), (511) 37 instalacja maszyn, renowacja maszyn, de-
montaż maszyn, przegląd maszyn, naprawa maszyn, usługi 
instalacji maszyn, czyszczenie maszyn, naprawa osi do ma-
szyn, instalacja maszyn przemysłowych, naprawa maszyn 
przemysłowych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
42 opracowywanie maszyn przemysłowych, testowanie ma-
szyn, kalibrowanie maszyn, monitorowanie stanu maszyn, 
badania dotyczące maszyn przemysłowych, badania w za-
kresie maszyn produkcyjnych, doradztwo techniczne w pro-
jektowaniu maszynerii do wytwarzania obwodów elektro-
nicznych, planowanie techniczne i doradztwo w dziedzinie 
lekkiego przemysłu maszynowego, badania dotyczące tech-
nologii budowy maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie pro-
jektowania maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie analizy 
maszyn, testowanie funkcjonalności maszyn, kontrola ma-
szyn i urządzeń przemysłowych, usługi testowania maszyn 
rolniczych w ramach kontroli jakości, projektowanie maszyn 
przemysłowych, projektowanie maszyn specjalistycznych, 
programowanie maszyn i urządzeń.

(210) 490448 (220) 2018 09 12
(731) NARODOWE CENTRUM KULTURY, Warszawa
(540) NARODOWE CENTRUM KULTURY

(531) 26.04.03, 26.04.09, 24.09.02, 24.09.03, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 9 nośniki danych, płyty, dyski rejestrujące, taśmy 
magnetyczne, sprzęt do przetwarzania danych, publikacje 
zapisane w wersji elektronicznej na elektronicznych nośni-
kach, filmy kinematograficzne, 16 papier, tektura i wyroby 
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach: afisze, plakaty, 
albumy, artykuły do pisania, artykuły papiernicze do pisania, 
bilety, biurowe artykuły papiernicze, bloczki do pisania, bloki 
do pisania, bloki listowe, broszury, chorągiewki papierowe, 
czasopisma, druki, w tym: dzienniki, poradniki, broszury, kata-
logi, skrypty książki, drukowane fotografie, dzieła sztuki oraz 
figurki z papieru i kartonu, emblematy papierowe, fotografie, 
gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, 
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, katalogi, kokardy 
papierowe, komiksy, koperty, litografie artystyczne, mapy, 
materiały do pisania, materiały piśmienne, materiały szkole-
niowe i instruktażowe, naklejki, nalepki, notatniki samoprzy-
lepne, notesy, odbitki artystyczne graficzne, plany, podręcz-
niki, prospekty, pudełka na pieczęcie i stemple, publikacje 
drukowane, reprezentacje graficzne, reprodukcje graficzne, 
reprodukcje graficzne dzieł sztuki, rysunki graficzne, rysun-
ki i ryciny, ulotki, wydawnictwa, wydruki graficzne, zakładki 
do książek, zeszyty, znaczki pocztowe, materiały introliga-
torskie, w tym obwoluty na publikacje wymiennokartkowe, 

papier listowy, artykuły biurowe, artykuły do korektorowa-
nia i ścierania, ołówki, pieczęcie i stemple, piórniki, spinacze 
do papieru, taśmy elastyczne do użytku biurowego, czcionki 
drukarskie, artykuły do stemplowania, 35 usługi w zakresie: 
inicjowania programów specjalistycznych dla stażystów 
i absolwentów w instytucjach kultury w kraju i za granicą, 
promowania polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju 
i zagranicą, przygotowania, koordynowania i dokumentowa-
nia strategicznych programów kultury, zarządzania wiedzą 
w obszarze kultury (gromadzenie, przetwarzanie, opracowy-
wanie i udostępnianie danych o kulturze), zarządzanie zbio-
rami informatycznymi oraz serwisami internetowymi, usługi 
konsultingowe dotyczące prowadzenia działalności dorad-
czej i informacyjnej z zakresu zarządzania kulturą, 36 usługi 
w zakresie: poradnictwa i szkolenia w zakresie finansowania 
kultury, z uwzględnieniem funduszy krajowych i zagranicz-
nych, w tym Unii Europejskiej, oraz mecenatu t sponsoringu, 
inicjowania programów stypendialnych dla polskich twór-
ców i specjalistów w dziedzinie kultury ze środków poza-
budżetowych pozostających w dyspozycji Centrum: pozy-
skiwania środków pozabudżetowych z funduszy krajowych 
i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie 
ich na realizacje strategicznych i długofalowych projektów 
mających służyć wykonywaniu zadań Centrum, 41 usługi 
w zakresie: inicjowania i wpierania projektów edukacyjnych 
i edytorskich upowszechniających dokonania kultury pol-
skiej jako elementu wspólnego europejskiego dziedzictwa 
kulturowego, organizowania zagranicznej wymiany kultu-
ralnej oraz prowadzenia pośrednictwa dla instytucji kultury 
w nawiązaniu współpracy z partnerami zagranicznymi, or-
ganizowania regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych 
sesji i konferencji, inicjowania, organizowania kształcenia 
ustawicznego i doskonalenia zawodowego twórców me-
nadżerów i animatorów kultury, usługi edukacyjne w tym 
nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem mediów 
informatycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
usługi w zakresie produkcji i rozpowszechniania filmów 
o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń i kongresów, 
organizowanie konkursów, publikowanie materiałów drogą 
elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, two-
rzenie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
takich jak teksty naukowe, popularnonaukowe, krytyczne 
i recenzenckie oraz edukacyjne, usługi galerii sztuki, usługi 
galerii sztuki świadczone online, usługi kulturalne i oświato-
we, usługi mające na celu rozrywkę, zabawę lub rekreację, 
usługi rozrywkowe, działalność rekreacyjna i kulturalna oraz 
usługi związane z prezentacją dóbr kultury, dzieł sztuki lub 
literatury w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyj-
nych, 42 usługi w zakresie inicjowania i wpierania projektów 
badawczych, usługi w zakresie opracowywanie ekspertyz, 
analiz, raportów i opinii dotyczących warunków rozwo-
ju i funkcjonowania kultury w kontekście uwarunkowań 
społeczno-ekonomicznych.

(210) 490562 (220) 2018 09 14
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) APAP DIRECT

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
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dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające.

(210) 490687 (220) 2018 09 18
(731) KOWALSKI MARCIN, Warszawa
(540) MARAD-DEV

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 26.11.01, 
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 07.01.24

(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, admi-
nistrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nierucho-
mości, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, agencje nieruchomości, 
finansowanie inwestycji budowlanych, nabywanie nierucho-
mości na rzecz osób trzecich, organizowanie finansowania 
w zakresie operacji budowlanych, organizowanie wynajmu 
mieszkań, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości 
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi konsul-
tacyjne dotyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczą-
ce wyceny nieruchomości, usługi deweloperskie w zakresie 
wyceny, finansowania, udzielania informacji dotyczących 
nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomo-
ściami, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wyna-
jem nieruchomości, 37 budowa budynków na zamówienie, 
budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków miesz-
kalnych i komercyjnych, budownictwo, doradztwo inżynie-
ryjne [budownictwo], nadzór budowlany, usługi budowlane, 
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usłu-
gi doradztwa budowlanego, usługi generalnych wykonaw-
ców budowlanych, zarządzanie projektami budowlanymi 
na terenie budowy.

(210) 490728 (220) 2018 09 19
(731) GURNIAK ANNA, GURNIAK ELIZA PROVITAL SPÓŁKA 

CYWILNA, Warszawa

(540) PROVITAL

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, prywatne kliniki medycz-
ne, przychodnie lekarskie, pomoc medyczna, usługi lekarzy 
specjalistów, kliniki stomatologiczne, usługi stomatologicz-
ne, stomatologiczna opieka medyczna i ambulatoryjna, usłu-
gi chirurgiczne, usługi pracowni analitycznej i bakteriolo-
gicznej, usługi USG i RTG, usługi pogotowia dentystycznego, 
usługi protetyczne, naprawy protez dentystycznych, usługi 
farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, usługi 
pielęgniarskie.

(210) 490729 (220) 2018 09 19
(731) GURNIAK ANNA, GURNIAK ELIZA PROVITAL SPÓŁKA 

CYWILNA, Warszawa
(540) DIAG DENT

(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.13, 
05.07.13, 02.09.10

(510), (511) 44 usługi medyczne, prywatne kliniki medycz-
ne, przychodnie lekarskie, pomoc medyczna, usługi lekarzy 
specjalistów, kliniki stomatologiczne, usługi stomatologicz-
ne, stomatologiczna opieka medyczna i ambulatoryjna, usłu-
gi chirurgiczne, usługi pracowni analitycznej i bakteriolo-
gicznej, usługi USG i RTG, usługi pogotowia dentystycznego, 
usługi protetyczne, naprawy protez dentystycznych, usługi 
farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, usługi 
pielęgniarskie.

(210) 490751 (220) 2018 09 19
(731) ZUBOWICZ BARBARA, Police
(540) IZYBAR
(510), (511) 29 bita śmietana, desery mleczne, dipy, jogurty, 
kefir [napój mleczny], krem na bazie masła, koktajle mlecz-
ne, koktajle jajeczne bezalkoholowe, mleczne produkty, 
mleko, napoje na bazie jogurtu, produkty serowarskie, 
przetwory twarożkowe, przetworzony ser, puddingi na ba-
zie mleka, schłodzone desery mleczne, sery dojrzewające, 
sery świeże niedojrzewające, śmietana, świeży biały ser, 
twaróg, jaja, jadalny olej rzepakowy, koncentrat masła, ma-
sła solone, spożywczy olej kokosowy, olej palmowy jadalny, 
olej rzepakowy jadalny, zmieszane oleje roślinne do celów 
kulinarnych, tłuszcze kukurydziane, tłuszcze jadalne, dże-
my, galareta, galaretki, marmolada, krem cytrynowy, owo-
ce gotowane pasta z owoców, żelatyna, batoniki na bazie 
owoców i orzechów, desery owocowe, daktyle, frytki, ga-
laretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, oliw-
ki, suszone, nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], 
mrożone owoce, kandyzowane owoce, orzechy aromaty-
zowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy łuskane, 
orzechy prażone, orzechy przetworzone, orzechy ziemne 
konserwowe, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, 
owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, 
owoce lukrowane, owoce przetworzone, owoce w pusz-
kach, placki smażone, pokrojone owoce, przekąski na bazie 
kokosu, przekąski na bazie mleka, przekąski z owoców, su-
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szone orzechy kokosowe, suszone figi, suszone daktyle, wi-
śnie koktajlowe, 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, ananasy w cieście, bagietki z nadzieniem, banany 
w cieście, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, 
bułki z nadzieniem, bułki nadziewane, ciasta mrożone na-
dziewane mięsem i warzywami, ciasta [słodkie lub słone], 
kanapki, przekąski z kukurydzy, przekąski sezamowe, pre-
celki, placki, pizza, koreczki, kanapeczki, sandwicze, cyna-
mon, polewy do lodów, polewy piankowe, laski wanilii, laski 
cynamonu, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę 
[jako podstawowy składnik], batony zbożowe i energetycz-
ne, bezy, budynie deserowe, bułeczki z dżemem, bułeczki 
z owocami, bułki z cynamonem, chałwa, chleb, ciasteczka 
solone, ciastka serowe, ciasto na biszkopty, croissant [roga-
liki z ciasta francuskiego], crème caramel [karmelowy de-
ser], cukierki, batony i guma do żucia, czekolada, czekolada 
na polewy lub posypki, czekolada do wyrobów cukierni-
czych i chleba, czekoladki, dekoracje z czekolady na choin-
ki, desery czekoladowe, gofry, gofry z polewą czekoladową, 
jabłka w cieście, krakersy, marcepan, musy, mrożone wyro-
by cukiernicze na patyku, naleśniki, nielecznicze draże, nu-
gat, słodycze lodowe, słodycze gotowane, tiramisu, wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby czekoladowe 
do dekoracji ciast, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, 
miód, słodkie polewy i nadzienia, syropy i melasa, batony 
lodowe, ciasta lodowe, desery lodowe, lizaki lodowe, lody, 
napoje z lodów, sorbety, cappuccino, espresso, herbaty, 
kakao, kapsułki z kawą, napoje zawierające kakao, napoje 
na bazie kawy, napoje czekoladowe, kawa, ciasto do pie-
czenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przy-
gotowywania, drożdże i zaczyny, suche i świeże makarony, 
kluski i pierogi, ciasta, ciasta z kremem [cream pie], torty 
truskawkowe, lukrecja, paszteciki, słodycze, słodycze bez 
cukru, słodycze czekoladowe, słodycze z oleju sezamowe-
go, słodycze o smaku owocowym, słodycze na bazie mąki 
ziemniaczanej, słodycze lodowe w postaci lizaków, 43 bary, 
herbaciarnie, kawiarnia, kafeterie [bufety], koktajlbary, lo-
dziarnie, kontraktowe usługi w zakresie żywności, organi-
zowanie bankietów, organizowanie posiłków w hotelach, 
puby, restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie 
jedzenia i napojów, snack-bary, stołówki, usługi barów i re-
stauracji, usługi barowe, usługi kawiarni, usługi w zakresie 
bankietów, restauracje dla turystów, restauracje samoob-
sługowe, restauracje serwujące delikatesy.

(210) 490774 (220) 2018 09 20
(731) WĘGLOKOKS STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) WĘGLOKOKS STAL

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.12, 
26.11.13

(510), (511) 6 metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktami stal surowa, stal 
we wlewkach, metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane 
materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje bu-
dowlane, materiały metalowe do budowy szlaków kolejo-
wych, rury i rurki metalowe, towary z metali nieszlachetnych 
nie ujęte w innych klasach takie jak: blachy, blachy gorąco-
walcowane w kręgach, slaby i kęsiska jako materiały wsa-
dowe do wyrobów hutniczych, rudy (kruszce), 40 obróbka 

metali cieplna, mechaniczna i plastyczna, obróbka mecha-
niczna skrawaniem, obróbka cieplna wyrobów hutniczych, 
elementów maszyn, urządzeń hutniczych i budowlanych, 
nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie elemen-
tów: rur stalowych, zbiorników, wyrobów hutniczych, 
42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projekto-
wanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowa-
nie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.

(210) 490847 (220) 2018 09 22
(731) TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płochocin
(540) Ruskolina Plus
(510), (511) 5 produkty lecznicze, preparaty farmaceutycz-
ne, wyroby medyczne tj. produkty w postaci żeli, maści, kro-
pli, emulsji, sprayów, roztworów, syropów, plastrów, kremów, 
zestawów, suplementy diety.

(210) 490986 (220) 2018 09 25
(731) SZYMAŃSKI JERZY, Ostrów Wielkopolski
(540) Jbi
(510), (511) 9 książki w formacie cyfrowym do pobierania 
z Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, opro-
gramowanie do pobrania z Internetu, 12 samoloty ultralek-
kie, samoloty turbośmigłowe, samoloty i ich części konstruk-
cyjne, samochody dostawcze. samochody do transportu 
lądowego. samochody, samochody osobowe, samochody 
sportowe, 35 organizacja subskrypcji usług internetowych. 
usługi w zakresie administrowania działalnością gospo-
darczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, zapewnianie platformy internetowy 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, dostarcza-
nie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie informacji 
handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi informa-
cyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-
-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu.

(210) 491000 (220) 2018 09 26
(731) MACMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) LE FLEUR
(510), (511) 25 obuwie i odzież (tylko te zawarte w klasie 25).

(210) 491001 (220) 2018 09 26
(731) MACMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) 

(531) 01.15.05, 05.05.20, 05.05.21, 29.01.15
(510), (511) 25 obuwie oraz odzież (jedynie te zaklasyfiko-
wane do klasy 25).
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(210) 491004 (220) 2018 09 26
(731) CHOLEWA DARIUSZ, Gliwice
(540) GELATOSTUDIO

(531) 26.11.13, 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 30 babeczki, batoniki cukiernicze, bezy, cappuc-
cino, ciasta, ciasta lodowe, ciasta mrożone, ciastka, czekolada, 
czekoladki, czekoladowa kawa, desery czekoladowe, dese-
ry lodowe, desery z muesli, eklerki, espresso, gofry, gorąca 
czekolada, jadalne lody owocowe, jadalne rzeźby lodowe, 
jadalne wafle, jogurt mrożony (mrożone wyroby cukierni-
cze), kakaowe napoje, kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
lód naturalny lub sztuczny, lodowe słodycze, lodowe wy-
roby cukiernicze, lody, lody bez mleka, lody mleczne, lody 
na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody na patyku, 
lody typu sandwich, lody włoskie, mrożona kawa, mrożone 
napoje [frappe], mrożone wyroby cukiernicze zawierające 
lody, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, musy desero-
we, ptysie, słodycze lodowe, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, wyroby lodowe, 43 kawiarnia, lodziarnie, usługi 
kateringowe, usługi kawiarni.

(210) 491017 (220) 2018 09 26
(731) BLAGOVEST HRISTOV MIMOZA, Jabłonowo
(540) MIMOZA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, podkoszulki, 
koszule, bluzy, swetry, pulowery, spodnie, bermudy, bielizna 
osobista, bielizna nocna, piżamy, szlafroki, odzież sportowa, 
dresy, buty sportowe, buty wizytowe, czapki, ubrania dżerse-
jowe, garnitury, kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kom-
binezony, kurtki, leginsy, marynarki, odzież ze skóry, odzież 
z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, stroje plażowe, prochow-
ce, rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, sukienki, 
szaliki, szale, chustki, szelki do spodni, T-shirty, żakiety.

(210) 491035 (220) 2018 09 27
(731) STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, 

Warszawa
(540) SEP 100 książek na 100-lecie

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 20.07.01, 
26.01.01, 26.01.04, 26.01.18

(510), (511) 16 książki, podręczniki, śpiewniki.

(210) 491036 (220) 2018 09 27
(731) OPTIMUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zielonki

(540) OPTIMUM

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 27.05.11, 26.11.03, 
26.11.08, 26.11.13

(510), (511) 20 materace w tym materace łóżkowe o zło-
żonej, warstwowej konstrukcji, z użyciem elementów me-
talowych, z tworzyw sztucznych i surowców naturalnych, 
stelaże, podstawy pod materace, wierzchnie nakładki na ma-
terace, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, po-
ściel, poduszki, wymienne pokrycia na meble, wezgłowia.

(210) 491070 (220) 2018 09 27
(731) BĄK JAN, Warszawa
(540) CrocBite
(510), (511) 9 ochronne kaski sportowe, flary ratownicze, 
niewybuchowe i niepirotechniczne, urządzenia i przyrządy 
do ratownictwa, awaryjne butle skompresowanego gazu 
do nurkowania, 12 kajaki, wiosła do kajaków, fartuchy wo-
doszczelne [sprzęt kajakowy], 25 odzież sportowa, odzież 
o termoizolacyjnych właściwościach, 28 kapoki do pływania.

(210) 491071 (220) 2018 09 27
(731) ROZMUS JAKUB, Warszawa
(540) KLUB PRAWNIKA RESTAURACJA & DRINK BAR

(531) 11.01.05, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi kawiarni, barów, restauracji, winiarni, 
drink barów, usługi barów szybkiej obsługi, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, wypoży-
czanie urządzenia do gotowania, usługi barowe, wynajmo-
wanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal 
na posiedzenia [mityngi, narady], usługi cateringowe, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje widowisk artystycznych 
i imprez masowych.

(210) 491438 (220) 2018 10 09
(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(540) Serwacy

(531) 02.09.01, 05.03.06, 02.01.15, 19.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 ser.
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(210) 491444 (220) 2018 10 09
(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(540) sobik OSEŁKA MASŁA tradycyjnego

(531) 03.04.02, 08.03.01, 19.01.08, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 tłuszcze jadalne, masło.

(210) 491450 (220) 2018 10 09
(731) LANDSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) GOK2

(531) 26.01.10, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.02
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, badania bizne-
sowe, badania i analizy rynkowe, badania w zakresie biznesu, 
biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie rekrutacji 
personelu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, ekonomiczne 
prognozy, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, out-
sourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji 
personelu, raporty i badania rynkowe, usługi doradcze i kon-
sultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi konsultacyjne 
i doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi konsul-
tingowe związane z personelem, usługi w zakresie rekrutacji 
personelu, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, 41 informacje doty-
czące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego 
(doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), doradztwo zawodo-
we (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], szkolenia personelu.

(210) 491457 (220) 2018 10 09
(731) MAIK ANNA AM STUDIO, Kalisz
(540) MAICON

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży, obu-
wia, nakryć głowy, bielizny i akcesoriów do odzieży za po-
średnictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci 
Internet.

(210) 491464 (220) 2018 10 09
(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(540) 

(531) 08.03.03, 08.03.07, 26.15.15, 26.15.25, 29.01.02
(510), (511) 29 produkty mleczne, tłuszcze jadalne - masło.

(210) 491479 (220) 2018 10 10
(731) ECOVARIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miastko
(540) RenoTherm

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, w tym 
płyty mineralne.

(210) 491482 (220) 2018 10 10
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) lauroczystek
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje 
farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, 
zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone w witaminy 
i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutycz-
ne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, prepara-
ty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina 
lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki 
lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, maści do celów 
farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi 
i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele 
do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napa-
ry do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suple-
menty mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, 
herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrun-
kowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.

(210) 491488 (220) 2018 10 10
(731) PHARMACY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) Pharmacy Solutions

(531) 01.15.17, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie obrotu hurtowego i de-
talicznego produktami leczniczymi, stomatologicznymi, 
wyrobami medycznymi, środkami do higieny, środkami 
opatrunkowymi, kosmetykami służącymi do pielęgnacji, 
kosmetykami, suplementami diety, środkami spożywczymi 
w tym suplementami diety specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego typu nutridrinki, mleka, środkami spożywczymi 
zawierającymi substancje farmakopealne, sprzętem służą-
cym do wyposażenia działania aptek ogólnodostępnych 
i szpitalnych, sprzętem ortopedycznym i rehabilitacyjnym, 
artykułami ortopedycznymi i rehabilitacyjnymi, środkami 
dezynfekcyjnymi i biobójczymi, środkami przeciw komarom, 
kleszczom, wszom, usługi z zakresu reklamy, usługi farma-
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ceutyczne, doradztwo farmaceutyczne, prowadzenie akcji 
promowania zdrowia i działań prozdrowotnych, usługi zwią-
zane z prowadzeniem aptek, usługi dla pacjenta.

(210) 491550 (220) 2018 10 12
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) laurosept
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje 
farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, 
zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone w witaminy 
i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutycz-
ne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, prepara-
ty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina 
lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki 
lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, maści do celów 
farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi 
i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele 
do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napa-
ry do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suple-
menty mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, 
herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrun-
kowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.

(210) 491564 (220) 2018 10 12
(731) RED-PHARMA HEALTHCARE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Stara Iwiczna

(540) T’Streps

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
aromaty, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne 
niż do celów medycznych, ekstrakty ziołowe do celów ko-
smetycznych, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kremy kosme-
tyczne, środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania ust 
do celów niemedycznych, preparaty odświeżające oddech 
do higieny osobistej, zestawy kosmetyków, żele do masażu, 
inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 
5 antybiotyki, balsamiczne preparaty do celów medycznych, 
balsamy do użytku medycznego, białkowe suplementy die-
ty, biologiczne preparaty do celów medycznych, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, ekstrakty 
roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do ce-
lów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], guma 
do żucia do celów medycznych, immunostymulanty, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, leki wzmacniające, maści do celów far, materiały opa-
trunkowe, medyczne, mineralne suplementy diety, mydła an-
tybakteryjne, mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, 
napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, odżywcze 
suplementy diety, olejki lecznicze, pastylki do ssania do celów 
farmaceutycznych, płyny do celów farmaceutycznych, płyny 
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, preparaty bak-
teryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty 
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne 
do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutycz-
ne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, prepara-
ty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, 30 zioła do celów spożywczych.

(210) 491624 (220) 2018 10 15
(731) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) BOOGIE FUEL
(510), (511) 5 suplementy diety, odżywcze suplementy 
diety, białkowe suplementy diety, tabletki wspomagające 
odchudzanie, tabletki antyoksydacyjne, preparaty witamino-
we, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety 
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suple-
menty diety, 25 odzież, odzież sportowa, bluzy, bluzy spor-
towe, koszulki gimnastyczne, legginsy, T-shirty, 28 przyrządy 
stosowane w kulturystyce, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, 
35 usługi sprzedaży detalicznej/hurtowej prowadzonej przez 
sklepy/hurtownie/punkty sprzedaży a także przez Internet 
następujących produktów: białkowych suplementów diety, 
tabletek wspomagających odchudzanie, odżywczych su-
plementów diety, tabletek antyoksydacyjnych, preparatów 
witaminowych, suplementów diety zawierających białko, su-
plementów diety zawierających enzymy, suplementów die-
ty zawierających glukozę, suplementów diety zawierających 
lecytynę, mineralnych suplementów diety, usługi sprzedaży 
detalicznej/hurtowej prowadzonej przez sklepy/hurtownie/
punkty sprzedaży a także przez Internet odzieży, odzieży 
sportowej, bluz, bluz sportowych, koszulek gimnastycznych, 
legginsów, T-shirtów, przyrządów stosowanych w kultury-
styce, przyrządów do ćwiczeń fizycznych.

(210) 491646 (220) 2018 10 16
(731) KAŻYSZKA KRYSTIAN ROCKY BOXING PROMOTION, 

Kaliska Kościerskie
(540) RWC ROCKY WARRIORS CARTEL

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, bilety, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma 
[periodyki], czcionki drukarskie, drukowane rozkłady, etykiety 
z papieru lub kartonu, formularze [blankiety, druki], fotogra-
fie [wydrukowane], gazety, kalendarze, karty, katalogi, książki, 
materiały drukowane, materiały piśmienne, notatniki [note-
sy], obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], 
papier, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, ulotki, za-
wiadomienia [artykuły papiernicze], 25 buty sportowe, czap-
ki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia głowy], obuwie, odzież, 
spodenki bokserskie, buty do boksu, 28 rękawice bokserskie, 
ringi bokserskie, bokserskie worki treningowe, nadmuchiwa-
ne worki bokserskie, zabawki do boksowania, 35 agencje re-
klamowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, ba-
dania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie 
biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnej 
public relations, doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, produkcja 
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamo-
wych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowa-
nia wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamo-
wych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie 
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reklam, udostępnianie informacji o działalności gospodar-
czej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marke-
tingowe, usługi menadżerskie dla sportowców, usług public 
relations, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, 38 agencje informacyjne, 
fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, in-
formacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunika-
cja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność po-
przez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, 
nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elek-
troniczna, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy 
danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmi-
sja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie 
forów internetowych online, usługi telefoniczne, usługi te-
lekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi w zakresie wide-
okonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane kompu-
terowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzę-
tu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu 
do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych.

(210) 491687 (220) 2018 10 16
(731) Aviko B.V., Steenderen, NL
(540) SUPER CRUNCH
(510), (511) 29 produkty ziemniaczane, frytki ziemniaczane.

(210) 491719 (220) 2018 10 17
(731) PLAST SERVICE PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolonia Warszawska
(540) Safe Lock

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12, 14.05.01
(510), (511) 7 torebki do odkurzaczy papierowe i z tworzyw 
sztucznych, 16 folia z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, folia z pęcherzykami powietrza, torebki do gotowania 
w kuchenkach mikrofalowych, torebki śniadaniowe z two-
rzyw sztucznych, torby do pakowania z papieru i z tworzyw 
sztucznych, pudła z tektury i z tworzyw sztucznych, torby 
na śmieci z papieru i z tworzyw sztucznych,osłonki do wę-
dlin i innych produktów spożywczych z tworzyw sztucznych, 
folia do przechowania artykułów spożywczych, 20 pojemni-
ki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki na pali-
wo niemetalowe, beczki niemetalowe, palety transportowe 
niemetalowe, niemetalowe skrzynie i pojemniki transporto-
we, 21 naczynia z tworzyw sztucznych, foremki z tworzyw 
sztucznych, klamerki do bielizny z tworzyw sztucznych, 
kosze na odpady, kosze na śmieci, kosze na papier, kosze 
piknikowe, kubki, kubełki, wiadra, miski, miseczki, miednice, 
pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, naczynia 
i sztućce z tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż hurtowa i de-
taliczna, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem 

Internetu następujących towarów: folia z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, folia z pęcherzykami powietrza, torebki 
do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, torebki śniada-
niowe z tworzyw sztucznych, torby do pakowania z papieru 
i z tworzyw sztucznych, pudła z tektury i z tworzyw sztucz-
nych, torby na śmieci z papieru i z tworzyw sztucznych, 
torebki do odkurzaczy papierowe i z tworzyw sztucznych, 
osłonki do wędlin i innych produktów spożywczych z two-
rzyw sztucznych, folia do przechowania artykułów spożyw-
czych, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, po-
jemniki na paliwo niemetalowe, beczki niemetalowe, palety 
transportowe niemetalowe, skrzynie i pojemniki transpor-
towe, naczynia z tworzyw sztucznych, foremki z tworzyw 
sztucznych, klamerki do bielizny z tworzyw sztucznych, 
kosze na odpady, kosze na śmieci, kosze na papier, kosze 
piknikowe, kubki, kubełki, wiadra, miski, miseczki, miednice, 
pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, naczynia 
i sztućce z tworzyw sztucznych.

(210) 491758 (220) 2018 10 18
(731) PROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przęsocin
(540) PROKA

(531) 26.11.06, 26.03.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych urządzeń gospodar-
stwa domowego i ogrodniczego, części instalacji wodno-
-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 
usługi zarządzania stronami internetowymi, reklamy radiowe 
i telewizyjne, usługi reklamowe świadczone za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, analizy rynkowe, badanie ryn-
ku, badania opinii publicznej, badania marketingowe, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych, dystrybucja mate-
riałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 
edytorskie usługi w zakresie reklamy, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom, komputerowe bazy da-
nych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe 
zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach kom-
puterowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
40 wypożyczanie generatorów, wypożyczanie urządzeń kli-
matyzacyjnych i grzewczych, 44 wynajem urządzeń ogrod-
niczych o napędzie spalinowym lub elektrycznym, w tym 
kosiarek, pilarek, glebogryzarek.

(210) 491772 (220) 2018 10 18
(731) SOLAREK IZABELA, Bielsko-Biała
(540) Heckling
(510), (511) 41 doradztwo specjalistyczne w zakresie eduka-
cji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradz-
two w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie 
szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń, do-
radztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, 
doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo 
w zakresie treningu fizycznego, doradztwo zawodowe (do-
radztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodo-
we [edukacja], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo 
szkoleniowe i edukacyjne], informacje dotyczące kariery za-
wodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edu-
kacyjne i szkoleniowe).



Nr  ZT01/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 39

(210) 491783 (220) 2018 10 19
(731) SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Bielsko-Biała
(540) Szpital św. Łukasza

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia me-
dyczne, w szczególności w formie abonamentów medycz-
nych umożliwiających korzystanie z usług danej placówki 
medycznej, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki 
funduszy na cele opieki medycznej i poprawiania jakości 
usług medycznych, administrowanie nieruchomościami, 
dzierżawa majątku nieruchomego, wynajmowanie pomiesz-
czeń biurowych do użytku medycznego, zarządzanie nie-
ruchomościami, 41 usługi związane z edukacją zdrowotną, 
usługi edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej, kształ-
cenie praktyczne, usługi związane z organizowaniem i pro-
wadzeniem seminariów, szkoleń, sympozjów, konferencji, 
zjazdów, kongresów, instruktaże, publikowanie tekstów in-
nych niż teksty reklamowe, udostępnienie publikacji elektro-
nicznych on-line nie do pobierania z sieci komputerowych, 
edukacja w zakresie medycyny, usługi w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej i promocji zdrowia świadczone poprzez organi-
zowanie szkoleń, konferencji, zjazdów, usługi wydawnicze, 
szkolenie personelu medycznego, edukacja, 44 usługi me-
dyczne, kompleksowa działalność lecznicza w zakresie usług 
szpitalnych, klinicznych, ambulatoryjnych, lekarskich, pielę-
gniarskich, badań diagnostycznych, laboratoryjnych, bak-
teriologicznych, aromaterapia, usługi banku krwi, chirurgia 
plastyczna, domy opieki, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, 
masaż, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, 
usługi optyczne, ośrodki zdrowia, placówki opieki pielę-
gniarskiej, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, pora-
dy psychologiczne, usługi sanatoryjne, stomatologia, szpi-
tale, usługi sztucznego zapłodnienia [inseminacja], usługi 
terapeutyczne, usługi klinik medycznych, usługi położnych, 
usługi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego, 
wypożyczanie urządzeń sanitarnych, usługi świadczeń zdro-
wotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy lub 
zachowania, zdrowia, badania, porady lekarskie, diagnosty-
ka, analityka medyczna, leczenie, badania i terapia psycho-
logiczna, rehabilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna 
i ortodoncja, usługi w zakresie medycyny pracy, badanie 
i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby firm 
ubezpieczeniowych, prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz 
punktów rehabilitacji zdrowotnej, ambulatoryjna opieka me-
dyczna, badania medyczne.

(210) 491784 (220) 2018 10 19
(731) HEJNO JADWIGA, GRZEGORZ HEJNO WERIMAX 

SPÓŁKA CYWILNA, Blachownia
(540) PROWINCJONALNA kwiaciarnia

(531) 26.04.02, 26.04.08, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.09, 
25.01.25

(510), (511) 35 usługi sprzedaży: detalicznej, hurtowej, in-
ternetowej, katalogowej, wysyłkowej, poprzez ofertę bez-
pośrednią oraz usługi importowo-eksportowe w zakresie 
towarów: chemikalia wzbogacające glebę, dodatki glebo-
we, kompost, nawozy, mieszanki regulujące wzrost roślin, 
mieszanki nawozów, preparaty o użyźniania gleby, odżywki 
dla roślin, ziemia dla roślin podłoża hodowlane, preparaty 
do wzmacniania roślin, preparaty odżywcze dla roślin, skład-
niki odżywcze do kwiatów, środki do konserwacji kwiatów 
i nasion, środki grzybobójcze i owadobójcze, stymulatory 
wzrostu, torf [nawóz], węgiel drzewny do celów ogrod-
niczych, ziemia do uprawy, ozdobne donice ceramiczne, 
zdobne donice szklane, konewki, gliniane donice, doniczki 
okienne, doniczki porcelanowe, doniczki na kwiaty, donice 
z tworzyw sztucznych, donice szklane, donice ceramicz-
ne, plastikowe wieka na doniczki, podstawki pod doniczki 
na kwiaty, kosze na rośliny, kosze na kwiaty, miski na kwiaty, 
misy na dekoracje kwiatowe, misy na kwiaty z metali szla-
chetnych, misy na rośliny, podpórki, uchwyty do kwiatów 
i roślin, pojemniki do przesadzania roślin, rękawice ogrodni-
cze, pojemniki na kwiaty, stojaki do roślin, wazony, wazony 
na kwiaty, wazony z metali szlachetnych, wazony ze szkła, 
dysze do węży ogrodowych, zraszacze, konewki, sitka do ko-
newek, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze 
i leśne, rośliny doniczkowe, kwiaty, kwiaty cięte, kwiaty su-
szone, żywe kwiaty, kwiaty świeże, żywe kwiaty naturalne, 
kwiaty konserwowane, dekoracje kwiatowe świeże i suszo-
ne, suszone kwiaty do butonierki, bukieciki żywych kwiatów 
przypinane do ubrania, naturalne dekoracje kwiatowe, kom-
pozycje z żywych i suszonych kwiatów, aranżacje z kwiatów 
do celów dekoracyjnych, aranżacje z kwiatów, kompozycje 
ze świeżych kwiatów, girlandy z kwiatów, bukiety i wieńce 
z kwiatów, bukiety ze świeżych kwiatów, wieńce z kwiatów 
naturalnych, wieńce pogrzebowe, cebulki kwiatowe, cebul-
ki roślin, bulwocebule kwiatowe, nasiona, nasiona kwiatów, 
bulwy do rozmnażania roślin, sadzonki, sadzonki roślin, ziar-
na [nasiona], choinki, drzewa [rośliny], kora do ściółki, krzewy, 
krzewy owocowe, młode drzewka, torf mielony, trawa, zarzą-
dzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, 
usługi agencji importowo-eksportowych, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, pokazy towarów, usługi w zakresie 
franchisingu, usługi reklamowe dla kwiaciarzy, zestawianie 
asortymentu towarów i usług na rachunek osób trzecich 
dotyczące nasion i ziarna, żywych sadzonek, roślin i kwia-
tów, cebulek kwiatowych i roślinnych, wieńców z żywych 
kwiatów, aranżacji kwiatowych, promocja towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, organizowanie 
programów lojalnościowych do celów handlowych, promo-
cyjnych lub reklamowych, organizacja wystaw kwiatów i ro-
ślin do celów handlowych lub reklamowych, prowadzenie 
punktów sprzedaży roślin i akcesoriów kwiaciarskich i ogrod-
niczych, w tym kwiaciarni, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, barów, caterin-
gu, kafejek, restauracji samoobsługowych i szybkiej obsługi 
oraz snack-barów, catering żywności i napojów, 44 kwiaciar-
stwo, ogrodnictwo, projektowanie kompozycji kwiatowych, 
układanie kwiatów, sadzenie roślin, sadzenie drzew, usługi 
informacyjne i doradcze z zakresu flory/florystyki, usługi pie-
lęgnacji roślin, uprawa roślin, pielęgnacja ogrodów, usługi 
ogrodnicze, usługi wypożyczania aranżacji kwiatowych, wy-
pożyczanie kompozycji kwiatowych i roślin.
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(210) 491789 (220) 2018 10 19
(731) FASHION LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) N N69.PL

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna dla osób trzecich, 
w szczególności w Internecie: bielizny, kosmetyków, akceso-
riów erotycznych.

(210) 491828 (220) 2018 10 19
(731) BROWAR BIAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łyski
(540) BROWAR BIAŁY
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, piwo niskoalkoholowe.

(210) 491833 (220) 2018 10 21
(731) BULAS-BAZAR SPÓŁKA JAWNA BULAS KRYSTYNA, 

BULAS ROMAN, Zakopane
(540) PARKING pod Gubałówką

(531) 06.01.04, 27.05.01, 29.01.13, 26.05.01, 26.05.16, 26.05.18
(510), (511) 39 prowadzenie parkingów, usługi parkingowe, 
wynajmowanie miejsc parkingowych, usługi udostępniania 
miejsc parkingowych, wynajem przestrzeni parkingowej dla 
pojazdów,.

(210) 491834 (220) 2018 10 19
(731) GUŚCIORA LEOPOLD IRPOL, Lublin
(540) irpol
(510), (511) 7 aeratory do trawników [maszyny], dmuchawy 
do śniegu, dmuchawy powietrzne, elektryczne narzędzia 
ogrodnicze, generatory prądu, glebogryzarki, kosiarki do tra-
wy [maszyny], kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, 
maszyny do mycia ciśnieniowego, mechaniczne narzędzia 
rolnicze, narzędzia elektryczne, narzędzia mechaniczne, 
narzędzia napędzane silnikowo, narzędzia ogrodnicze [ma-
szyny], narzędzia pneumatyczne, narzędzia rolnicze inne niż 
narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, nożyce do żywopło-
tów [maszyny], nożyce ogrodnicze [inne niż ręczne], noży-
ce ogrodnicze [maszyny], odśnieżarki, opryskiwacze upraw, 
piły [maszyny], piły ręczne silnikowe, piły ręczne, elektrycz-
ne, roboty koszące, rozdrabniacze, zamiatarki do trawników 
[maszyny], zamiatarki drogowe, 8 kosy, narzędzia ogrodnicze 
(sterowane ręcznie), narzędzia ręczne, nożyce ogrodnicze, 
piły do cięcia gałęzi, podkaszarki ręczne, ręczne narzędzia 
rolnicze, 12 motocykle, motorowery, skutery [pojazdy], trak-
tory do trawników, traktory ogrodnicze, 37 konserwacja i na-
prawy pojazdów silnikowych, konserwacja i naprawy ma-
szyn i narzędzi ogrodniczych i rolniczych.

(210) 491835 (220) 2018 10 22
(731) BUCZEK PAWEŁ BUSINESS TEA, Wrocław
(540) Business Tea
(510), (511) 30 herbata, mate, kawa, kakao, herbaty z dodat-
kami, herbaty mrożone, herbaty ziołowe.

(210) 491869 (220) 2018 10 22
(731) MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bełchatów

(540) Luxury cream fudge

(531) 03.04.02, 28.01.99, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze: cukierki, cu-
kierki-krówki, cukierki-toffi, czekolada, wyroby czekoladowe, 
makaroniki, marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki, pra-
liny, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze na bazie migda-
łów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, 
owocowe galaretki jako słodycze.

(210) 491870 (220) 2018 10 22
(731) MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bełchatów

(540) Made in Poland Luxury cream fudge

(531) 03.04.02, 28.01.99, 26.04.02, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze: cukierki, cu-
kierki-krówki, cukierki-toffi, czekolada, wyroby czekoladowe, 
makaroniki, marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki, pra-
liny, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze na bazie migda-
łów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, 
owocowe galaretki jako słodycze.

(210) 491871 (220) 2018 10 22
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) BIK
(510), (511) 35 usługi informacji o działalności gospodarczej, 
pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania i eksper-
tyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz 
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w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji 
handlowej, przyjmowanie, przechowywanie i ujawnianie 
informacji gospodarczych, usługi w zakresie pozyskiwania 
danych do komputerowych baz danych, usługi przetwarza-
nia informacji, usługi systematyzowania baz danych i wy-
szukiwania w komputerowych bazach danych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w kom-
puterowych bazach danych dla osób trzecich, sporządzanie 
i publikowanie analiz o charakterze statystycznym w oparciu 
o pozyskane i przetworzone informacje, usługi związane 
z pozyskiwaniem danych do komputerowych baz danych 
związanych z zadłużeniem, z ściąganiem należności, prze-
twarzanie pozyskanych danych, systematyzowanie i umiesz-
czenie w bazach danych, archiwizacja uzyskanych informacji 
z zapewnieniem możliwości przeglądania i udostępniania 
danych, sporządzanie i publikowanie analiz o charakterze 
statystycznym w oparciu o pozyskiwane informacje, sorto-
wanie danych w komputerowych bazach danych, zarządza-
nie plikami, wywiad gospodarczy, dystrybucja materiałów 
reklamowych, badania rynku, analizy rynkowe, analizy kosz-
tów, zestawienia statystyczne, przygotowywanie i organi-
zowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, 
porady udzielane konsumentom w punktach informacji 
konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, ogło-
szenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, usługi budowania wizerunku firmy, 
usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji 
ekonomiczno-finansowych o podmiotach gospodarczych 
i o osobach fizycznych, usługi sporządzania i publikowania 
analiz o charakterze statystycznym na podstawie zebranych 
danych, raporty ekonomiczne, 36 doradztwo w sprawach 
finansowych, informacja finansowa, usługi windykacji należ-
ności, opracowywanie raportów dotyczących oceny zobo-
wiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wo-
bec banków i instytucji finansowych, sporządzanie raportów 
i ocen ekonomiczno-finansowych, usługi informacyjne do-
tyczące bankowości i tematyki kredytowej, usługi bankowe 
związane z budowaniem historii kredytowej klientów, usługi 
w zakresie oceny ryzyka kredytowego, usługi monitorowania 
portfela kredytów, w tym hipotecznych, usługi wyznaczania 
modułów scoringowych jako statystyczna formuła matema-
tyczna wykorzystywana do wyliczania danych zgromadzo-
nych w bazie zgłaszającego dla oceny punktowej klientów, 
jako miary ryzyka spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką, 
prowadzenie analiz finansowych, analizy ryzyka kredytowe-
go, sporządzanie i publikowanie raportów oraz ocen eko-
nomiczno-finansowych, opracowanie i publikowanie rapor-
tów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych 
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, 
usługi związane ze ściąganiem wierzytelności, doradztwo 
w sprawach związanych ze ściąganiem długów, usługi trans-
feru środków finansowych, zarządzanie majątkiem dłużni-
ków, zarządzanie zobowiązaniami dłużników, zarządzanie 
informacjami gospodarczymi związanymi z zadłużeniami, 
usługi związane z usuwaniem przeterminowanych raportów 
odnośnie zadłużenia osób fizycznych i firm, usługi związa-
ne z generowaniem wezwań do zapłaty zobowiązań, usłu-
gi związane z kontrolowaniem powiadomień wysyłanych 
do klientów, usługi monitorowania działań dłużników, opra-
cowywanie i publikowanie raportów w sprawach zobowią-
zań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec 
banków i instytucji finansowych, 41 nauczanie, kształcenie, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, sympo-
zjów z dziedziny bankowości i tematyki kredytowej, publi-
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowa-
nie w formie papierowej i drogą on-line książek, tekstów, 
artykułów, organizowanie szkoleń o tematyce bankowej, 

kredytowej i informacji bankowej, nauczanie i nauczanie 
korespondencyjne, doradztwo zawodowe w zakresie ban-
kowości i informacji bankowej, publikacje wyników badań 
i studiów sektorowych, 42 tworzenie i administrowanie 
stron internetowych, udostępnianie baz danych oraz czasu 
dostępu do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, 
dostarczanie danych do wyszukiwarek internetowych, pro-
jektowanie systemów komputerowych, usługi związanie 
z tworzeniem oprogramowania do platform informacyj-
nych i ich hosting, usługi badawcze w zakresie prowadzenia 
studiów sektorowych, dotyczących bankowości i tematyki 
kredytowej.

(210) 491874 (220) 2018 10 22
(731) MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) BXR proffesional

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 aparaty i urządzenia do spawania, do skrawa-
nia, tarcze do ciecia metalu i drewna, ciągniki ogrodowe [ma-
szyny], palniki gazowe i łukowe do cięcia, pługi do zdejmo-
wania darni, dłutownice, maszynki do obróbki drewna, 
drukarki 3D, filtry powietrza do silników, generatory gazu 
[maszyny], gaźniki, giętarki, gwinciarki do nakrętek, imadła 
jako części maszyn, kosiarki ogrodowe, lutownice gazowe 
i elektryczne, urządzenia do malowania, pistolety do malo-
wania powierzchni, maszyny dla rolnictwa i ogrodnictwa, 
rozruszniki nożne do motocykli, napęd mechaniczny pojaz-
dów lądowych, odkurzacze, piły łańcuchowe, pistolety 
do dozowania farby, kleju, do uszczelniania, roboty kuchen-
ne, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, spa-
warki elektryczne i łukowe, sprężarki, wały korbowe, wentyla-
tory do silników, wiertarki, urządzenia do wulkanizacji, 
urządzenia do produkowania żywności, podnośniki hydrau-
liczne, zgrzewarki do rur, wyciągarki linowe, wyciągarki aku-
mulatorowe, opryskiwacze spalinowe, wkrętarki akumulato-
rowe, pilarki, urządzenia do polerowania, szlifierki, pompy 
wodne, przecinarki kątowe do metalu, spawarki inwertoro-
we, młoty pneumatyczne, brzeszczoty jako części maszyn, 
podnośniki samochodowe, pompy paliwowe do pojazdów, 
8 cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, diamenty szklarskie, dłu-
ta, grabie, grace, młotki, motyki, gwintowniki, gwintownice, 
gwintownice w zestawach, imadła, kamienie szlifierskie, kiel-
nie, packi metalowe, klucze, mianowicie klucze maszynowe 
nastawne, klucze grzechotki, klucze pneumatyczne, komple-
ty kluczy nasadowych w walizce, kłódki, lewarki ręczne, ma-
czety, maszynki do strzyżenia, młoty kamieniarskie, napina-
cze drutu, urządzenia ręczne do niszczenia chwastów, noże, 
nożyce, nożyce do blachy, obcęgi, osełki, kilofy, przyrządy 
ręczne do ostrzenia, otwieracze do puszek nieelektryczne, 
pilniki nieelektryczne, piły, przecinaki, przycinacze drzew, 
punktaki, scyzoryki, sekatory, rozwieraki [narzędzia obsługi-
wane ręcznie], siekiery, sierpy, strugi, szczypce, kleszcze, 
szpadle, świdry, tasaki, tarniki, toporki, ubijaki, węgielnice, 
wiertła, zestawy wierteł, zaciski ciesielskie i bednarskie, żylet-
ki, kombinerki, tarcze do cięcia metalu i drewna, opryskiwa-
cze ręczne, śrubokręty, kombinerki, pasy transportowe użyt-
kowane podczas przenoszenia ciężarów, przecinaki kątowe 
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do metalu, opryskiwacze ręczne, lokówki do włosów elek-
tryczne, lokówko-suszarki do włosów elektryczne, lewarki, 
9 akumulatory do pojazdów, baterie elektryczne, diody świe-
cące, kable elektryczne, kaski ochronne do wykonywania 
prac fizycznych, odzież ochronna, rękawice ochronne, maski 
ochronne dla robotników, odzież chroniąca przed wypadka-
mi, ogrodzenia zelektryfikowane, ogniwa galwaniczne, osło-
ny zabezpieczające twarze robotników, baterie do oświetle-
nia, poziomnice, suwmiarki, przewody elektryczne, radia 
samochodowe, syreny sygnalizacyjne, klaksony sygnalizacyj-
ne, wagi, węże gaśnicze, węże strażackie, miary krawieckie, 
prostowniki napięciowe, taśmy miernicze, 11 halogeny 
[oświetlenie], latarki, oświetlenia sufitowe, zapalarki do gazu, 
zapalarki do gazu na baterie, czajniki elektryczne, ekspresy 
elektryczne do kawy przelewowe i ciśnieniowe, grzejniki, 
płyty grzejne gazowe i elektryczne, filtry do wody pitnej, ko-
minki domowe, kuchenki gazowe i elektryczne, piekarniki 
gazowe i elektryczne, lampy oświetleniowe, nawilżacze po-
wietrza, opiekacze, opiekacze do pieczywa, piece do pod-
grzewania wody do kąpieli, podgrzewacze wody jako apara-
tura, suszarki do włosów elektryczne, wentylatory, chłodziarki, 
aparatura do destylacji wody, hydranty, urządzenia do na-
wadniania ogrodów i pól, kolektory słoneczne, urządzenia 
elektryczne do ogrzewania pomieszczeń, piece do pieczenia 
chleba, urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, żarówki, urzą-
dzenia do suszenia i wędzenia wędlin, frytkownice, garnki 
elektryczne, podgrzewacze żywności, szybkowary, podgrze-
wacze talerzy, pasteryzatory, piece piekarnicze, przybory ku-
chenne elektryczne, rożna, grille, palniki acetylenowe, palniki 
olejowe, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, 
światła do rowerów i innych pojazdów lądowych, światła re-
flektorowe do samochodów, wężownice jako części maszyn, 
filtry do instalacji wody pitnej, wodotryski ozdobne, 12 rowe-
ry, pojazdy lądowe, koła do taczek i wózków, dzwonki i klak-
sony do rowerów oraz innych pojazdów, łańcuchy do rowe-
rów, dętki kół, pokrowce na pojazdy, pokrowce na samochody, 
pokrowce na rowery, na motocykle, pompki rowerowe, pod-
stawki pod jednoślady, bagażniki, foteliki do przewożenia 
dzieci, koła zapasowe do pojazdów, pasy bezpieczeństwa, 
ogumienie pojazdów, wózki transportowe, 18 aktówki, dy-
plomatki, skóry zwierzęce, imitacje skóry, etui na klucze 
i na kart kredytowe, kufry, parasole, paski skórzane inne niż 
odzież, torby plażowe, plecaki, torby podróżne, walizki 
na kółkach i z napędem elektrycznym, portfele, portmonetki, 
torby szkolne, tornistry, teczki, torby na zakupy, wyroby ry-
marskie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, kamizel-
ki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, 
bryczesy (spodnie), buty sportowe, buty wizytowe, chusty, 
czapki, ubrania dżersejowe, etole (furta), garnitury, kapelusze, 
stroje kąpielowe, kąpielówki, kołnierzyki, kombinezony, ko-
szule, kurtki, leginsy, marynarki, garnitury, stroje do maskara-
dy, mundury, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia 
wierzchnie (odzież), palta, pantofle domowe, peleryny, piża-
my, stroje plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pu-
lowery, paski do spodni jako części ubrań, rajstopy, rajtuzy, 
rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, 
szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna za pośrednictwem Internetu towarów takich jak: apa-
raty i urządzenia do spawania, do skrawania, tarcze do ciecia 
metalu i drewna, ciągniki ogrodowe [maszyny], palniki gazo-
we i łukowe do cięcia, pługi do zdejmowania darni, dłutow-
nice, maszynki do obróbki drewna, drukarki 3D, filtry powie-
trza do silników, generatory gazu [maszyny], gaźniki, giętarki, 
gwinciarki do nakrętek, imadła jako części maszyn, kosiarki 
ogrodowe, lutownice gazowe i elektryczne, urządzenia 
do malowania, pistolety do malowania powierzchni, maszy-

ny dla rolnictwa i ogrodnictwa, rozruszniki nożne do moto-
cykli, napęd mechaniczny pojazdów lądowych, odkurzacze, 
piły łańcuchowe, pistolety do dozowania farby, kleju, 
do uszczelniania, roboty kuchenne, silniki elektryczne inne 
niż do pojazdów lądowych, spawarki elektryczne i łukowe, 
sprężarki, wały korbowe, wentylatory do silników, wiertarki, 
urządzenia do wulkanizacji, urządzenia do produkowania 
żywności, podnośniki hydrauliczne, zgrzewarki do rur, wycią-
garki linowe, wyciągarki akumulatorowe, opryskiwacze spali-
nowe, wkrętarki akumulatorowe, pilarki, urządzenia do pole-
rowania, szlifierki, pompy wodne, przecinarki kątowe 
do metalu, spawarki inwertorowe, młoty pneumatyczne, 
brzeszczoty jako części maszyn, podnośniki samochodowe, 
pompy paliwowe do pojazdów (klasa 07), cęgi do cięcia dru-
tu, tarcze cierne, diamenty szklarskie, dłuta, grabie, grace, 
młotki, motyki, gwintowniki, gwintownice, gwintownice 
w zestawach, imadła, kamienie szlifierskie, kielnie, packi me-
talowe, klucze, mianowicie klucze maszynowe nastawne, 
klucze grzechotki, klucze pneumatyczne, komplety kluczy 
nasadowych w walizce, kłódki, lewarki ręczne, maczety, ma-
szynki do strzyżenia, młoty kamieniarskie, napinacze drutu, 
urządzenia ręczne do niszczenia chwastów, noże, nożyce, 
nożyce do blachy, obcęgi, osełki, kilofy, przyrządy ręczne 
do ostrzenia, otwieracze do puszek nieelektryczne, pilniki 
nieelektryczne, piły, przecinaki, przycinacze drzew, punktaki, 
scyzoryki, sekatory, rozwieraki [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], siekiery, sierpy, strugi, szczypce, kleszcze, szpadle, świ-
dry, tasaki, tarniki, toporki, ubijaki, węgielnice, wiertła, zesta-
wy wierteł, zaciski ciesielskie i bednarskie, żyletki, kombinerki, 
tarcze do cięcia metalu i drewna, opryskiwacze ręczne, śru-
bokręty, kombinerki, pasy transportowe użytkowane pod-
czas przenoszenia ciężarów, przecinaki kątowe do metalu, 
opryskiwacze ręczne, lokówki do włosów elektryczne, lo-
kówko-suszarki do włosów elektryczne, lewarki (klasa 08), 
akumulatory do pojazdów, baterie elektryczne, diody świe-
cące, kable elektryczne, kaski ochronne do wykonywania 
prac fizycznych, odzież ochronna, rękawice ochronne, maski 
ochronne dla robotników, odzież chroniąca przed wypadka-
mi, ogrodzenia zelektryfikowane, ogniwa galwaniczne, osło-
ny zabezpieczające twarze robotników, baterie do oświetle-
nia, poziomnice, suwmiarki, przewody elektryczne, radia 
samochodowe, syreny sygnalizacyjne, klaksony sygnalizacyj-
ne, wagi, węże gaśnicze, węże strażackie, miary krawieckie, 
prostowniki napięciowe, taśmy miernicze (klasa 09), haloge-
ny [oświetlenie], latarki, oświetlenia sufitowe, zapalarki 
do gazu, zapalarki do gazu na baterie, czajniki elektryczne, 
ekspresy elektryczne do kawy przelewowe i ciśnieniowe, 
grzejniki, płyty grzejne gazowe i elektryczne, filtry do wody 
pitnej, kominki domowe, kuchenki gazowe i elektryczne, pie-
karniki gazowe i elektryczne, lampy oświetleniowe, nawilża-
cze powietrza, opiekacze, opiekacze do pieczywa, piece 
do podgrzewania wody do kąpieli, podgrzewacze wody jako 
aparatura, suszarki do włosów elektryczne, wentylatory, 
chłodziarki, aparatura do destylacji wody, hydranty, urządze-
nia do nawadniania ogrodów i pól, kolektory słoneczne, 
urządzenia elektryczne do ogrzewania pomieszczeń, piece 
do pieczenia chleba, urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, 
żarówki, urządzenia do suszenia i wędzenia wędlin, frytkow-
nice, garnki elektryczne, podgrzewacze żywności, szybko-
wary, podgrzewacze talerzy, pasteryzatory, piece piekarni-
cze, przybory kuchenne elektryczne, rożna, grille, palniki 
acetylenowe, palniki olejowe, poduszki elektryczne 
nie do celów leczniczych, światła do rowerów i innych pojaz-
dów lądowych, światła reflektorowe do samochodów, wę-
żownice jako części maszyn, filtry do instalacji wody pitnej, 
wodotryski ozdobne (klasa 11), rowery, pojazdy lądowe, koła 
do taczek i wózków, dzwonki i klaksony do rowerów oraz in-
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nych pojazdów, łańcuchy do rowerów, dętki kół, pokrowce 
na pojazdy, pokrowce na samochody, pokrowce na rowery, 
na motocykle, pompki rowerowe, podstawki pod jednośla-
dy, bagażniki, foteliki do przewożenia dzieci, koła zapasowe 
do pojazdów, pasy bezpieczeństwa, ogumienie pojazdów, 
wózki transportowe (klasa 12), aktówki, dyplomatki, skóry 
zwierzęce, imitacje skóry, etui na klucze i na kart kredytowe, 
kufry, parasole, paski skórzane inne niż odzież, torby plażowe, 
plecaki, torby podróżne, walizki na kółkach i z napędem elek-
trycznym, portfele, portmonetki, torby szkolne, tornistry, 
teczki, torby na zakupy, wyroby rymarskie (klasa 18), odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, krawaty, kamizelki, bielizna osobista, 
bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, bryczesy (spodnie), 
buty sportowe, buty wizytowe, chusty, czapki, ubrania dżer-
sejowe, etole (furta), garnitury, kapelusze, stroje kąpielowe, 
kąpielówki, kołnierzyki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, 
marynarki, garnitury, stroje do maskarady, mundury, odzież 
ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie (odzież), 
palta, pantofle domowe, peleryny, piżamy stroje plażowe, 
podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, paski 
do spodni jako części ubrań, rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, 
skarpetki, spodnie, spódnice sukienki, swetry, szaliki, szale, 
szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety (klasa 25).

(210) 491876 (220) 2018 10 22
(731) MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) DUCELLIER proffesional

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 aparaty i urządzenia do spawania, do skrawa-
nia, tarcze do ciecia metalu i drewna, ciągniki ogrodowe [ma-
szyny], palniki gazowe i łukowe do cięcia, pługi do zdejmo-
wania darni, dłutownice, maszynki do obróbki drewna, 
drukarki 3D, filtry powietrza do silników, generatory gazu 
[maszyny], gaźniki, giętarki, gwinciarki do nakrętek, imadła 
jako części maszyn, kosiarki ogrodowe, lutownice gazowe 
i elektryczne, urządzenia do malowania, pistolety do malo-
wania powierzchni, maszyny dla rolnictwa i ogrodnictwa, 
rozruszniki nożne do motocykli, napęd mechaniczny pojaz-
dów lądowych, odkurzacze, piły łańcuchowe, pistolety 
do dozowania farby, kleju, do uszczelniania, roboty kuchen-
ne, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, spa-
warki elektryczne i łukowe, sprężarki, wały korbowe, wentyla-
tory do silników, wiertarki, urządzenia do wulkanizacji, 
urządzenia do produkowania żywności, podnośniki hydrau-
liczne, zgrzewarki do rur, wyciągarki linowe, wyciągarki aku-
mulatorowe, opryskiwacze spalinowe, wkrętarki akumulato-
rowe, pilarki, urządzenia do polerowania, szlifierki, pompy 
wodne, przecinarki kątowe do metalu, spawarki inwertoro-
we, młoty pneumatyczne, brzeszczoty jako części maszyn, 
podnośniki samochodowe, pompy paliwowe do pojazdów, 
8 cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, diamenty szklarskie, dłu-
ta, grabie, grace, młotki, motyki, gwintowniki, gwintownice, 
gwintownice w zestawach, imadła, kamienie szlifierskie, kiel-
nie, packi metalowe, klucze, mianowicie klucze maszynowe 
nastawne, klucze grzechotki, klucze pneumatyczne, komple-
ty kluczy nasadowych w walizce, kłódki, lewarki ręczne, ma-
czety, maszynki do strzyżenia, młoty kamieniarskie, napina-
cze drutu, urządzenia ręczne do niszczenia chwastów, noże, 
nożyce, nożyce do blachy, obcęgi, osełki, kilofy, przyrządy 

ręczne do ostrzenia, otwieracze do puszek nieelektryczne, 
pilniki nieelektryczne, piły, przecinaki, przycinacze drzew, 
punktaki, scyzoryki, sekatory, rozwieraki [narzędzia obsługi-
wane ręcznie], siekiery, sierpy, strugi, szczypce, kleszcze, 
szpadle, świdry, tasaki, tarniki, toporki, ubijaki, węgielnice, 
wiertła, zestawy wierteł, zaciski ciesielskie i bednarskie, żylet-
ki, kombinerki, tarcze do cięcia metalu i drewna, opryskiwa-
cze ręczne, śrubokręty, kombinerki, pasy transportowe użyt-
kowane podczas przenoszenia ciężarów, przecinaki kątowe 
do metalu, opryskiwacze ręczne, lokówki do włosów elek-
tryczne, lokówko-suszarki do włosów elektryczne, lewarki,  
9  akumulatory do pojazdów, baterie elektryczne, diody 
świecące, kable elektryczne, kaski ochronne do wykonywa-
nia prac fizycznych, odzież ochronna, rękawice ochronne, 
maski ochronne dla robotników, odzież chroniąca przed wy-
padkami, ogrodzenia zelektryfikowane, ogniwa galwanicz-
ne, osłony zabezpieczające twarze robotników, baterie 
do oświetlenia, poziomnice, suwmiarki, przewody elektrycz-
ne, radia samochodowe, syreny sygnalizacyjne, klaksony sy-
gnalizacyjne, wagi, węże gaśnicze, węże strażackie, miary 
krawieckie, prostowniki napięciowe, taśmy miernicze, 11 ha-
logeny [oświetlenie], latarki, oświetlenia sufitowe, zapalarki 
do gazu, zapalarki do gazu na baterie, czajniki elektryczne, 
ekspresy elektryczne do kawy przelewowe i ciśnieniowe, 
grzejniki, płyty grzejne gazowe i elektryczne, filtry do wody 
pitnej, kominki domowe, kuchenki gazowe i elektryczne, pie-
karniki gazowe i elektryczne, lampy oświetleniowe, nawilża-
cze powietrza, opiekacze, opiekacze do pieczywa, piece 
do podgrzewania wody do kąpieli, podgrzewacze wody jako 
aparatura, suszarki do włosów elektryczne, wentylatory, 
chłodziarki, aparatura do destylacji wody, hydranty, urządze-
nia do nawadniania ogrodów i pól, kolektory słoneczne, 
urządzenia elektryczne do ogrzewania pomieszczeń, piece 
do pieczenia chleba, urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, 
żarówki, urządzenia do suszenia i wędzenia wędlin, frytkow-
nice, garnki elektryczne, podgrzewacze żywności, szybko-
wary, podgrzewacze talerzy, pasteryzatory, piece piekarni-
cze, przybory kuchenne elektryczne, rożna, grille, palniki 
acetylenowe, palniki olejowe, poduszki elektryczne 
nie do celów leczniczych, światła do rowerów i innych pojaz-
dów lądowych, światła reflektorowe do samochodów, wę-
żownice jako części maszyn, filtry do instalacji wody pitnej, 
wodotryski ozdobne, 12 rowery, pojazdy lądowe, koła do ta-
czek i wózków, dzwonki i klaksony do rowerów oraz innych 
pojazdów, łańcuchy do rowerów, dętki kół, pokrowce na po-
jazdy, pokrowce na samochody, pokrowce na rowery, na mo-
tocykle, pompki rowerowe, podstawki pod jednoślady, ba-
gażniki, foteliki do przewożenia dzieci, koła zapasowe 
do pojazdów, pasy bezpieczeństwa, ogumienie pojazdów, 
wózki transportowe, 18 aktówki, dyplomatki, skóry zwierzę-
ce, imitacje skóry, etui na klucze i na kart kredytowe, kufry, 
parasole, paski skórzane inne niż odzież, torby plażowe, ple-
caki, torby podróżne, walizki na kółkach i z napędem elek-
trycznym, portfele, portmonetki, torby szkolne, tornistry, 
teczki, torby na zakupy, wyroby rymarskie, 25 odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, krawaty, kamizelki, bielizna osobista, bie-
lizna nocna, odzież sportowa, dresy, bryczesy (spodnie), buty 
sportowe, buty wizytowe, chusty, czapki, ubrania dżersejo-
we, etole (furta), garnitury, kapelusze, stroje kąpielowe, kąpie-
lówki, kołnierzyki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, ma-
rynarki, garnitury, stroje do maskarady, mundury, odzież 
ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie (odzież), 
palta, pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje plażowe, 
podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, paski 
do spodni jako części ubrań, rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, 
skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, szale, 
szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety, 35 sprzedaż hurto-
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wa i detaliczna, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednic-
twem Internetu towarów takich jak: aparaty i urządzenia 
do spawania, do skrawania, tarcze do ciecia metalu i drewna, 
ciągniki ogrodowe [maszyny], palniki gazowe i łukowe 
do cięcia, pługi do zdejmowania darni, dłutownice, maszynki 
do obróbki drewna, drukarki 3D, filtry powietrza do silników, 
generatory gazu [maszyny], gaźniki, giętarki, gwinciarki 
do nakrętek, imadła jako części maszyn, kosiarki ogrodowe, 
lutownice gazowe i elektryczne, urządzenia do malowania, 
pistolety do malowania powierzchni, maszyny dla rolnictwa 
i ogrodnictwa, rozruszniki nożne do motocykli, napęd me-
chaniczny pojazdów lądowych, odkurzacze, piły łańcucho-
we, pistolety do dozowania farby, kleju, do uszczelniania, ro-
boty kuchenne, silniki elektryczne inne niż do pojazdów 
lądowych, spawarki elektryczne i łukowe, sprężarki, wały kor-
bowe, wentylatory do silników, wiertarki, urządzenia do wul-
kanizacji, urządzenia do produkowania żywności, podnośniki 
hydrauliczne, zgrzewarki do rur, wyciągarki linowe, wyciągar-
ki akumulatorowe, opryskiwacze spalinowe, wkrętarki aku-
mulatorowe, pilarki, urządzenia do polerowania, szlifierki, 
pompy wodne, przecinarki kątowe do metalu, spawarki in-
wertorowe, młoty pneumatyczne, brzeszczoty jako części 
maszyn, podnośniki samochodowe, pompy paliwowe 
do pojazdów (klasa 07), cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, 
diamenty szklarskie, dłuta, grabie, grace, młotki, motyki, 
gwintowniki, gwintownice, gwintownice w zestawach, ima-
dła, kamienie szlifierskie, kielnie, packi metalowe, klucze, mia-
nowicie klucze maszynowe nastawne, klucze grzechotki, 
klucze pneumatyczne, komplety kluczy nasadowych w wa-
lizce, kłódki, lewarki ręczne, maczety, maszynki do strzyżenia, 
młoty kamieniarskie, napinacze drutu, urządzenia ręczne 
do niszczenia chwastów, noże, nożyce, nożyce do blachy, ob-
cęgi, osełki, kilofy, przyrządy ręczne do ostrzenia, otwieracze 
do puszek nieelektryczne, pilniki nieelektryczne, piły, przeci-
naki, przycinacze drzew, punktaki, scyzoryki, sekatory, roz-
wieraki [narzędzia obsługiwane ręcznie], siekiery, sierpy, stru-
gi, szczypce, kleszcze, szpadle, świdry, tasaki, tarniki, toporki, 
ubijaki, węgielnice, wiertła, zestawy wierteł, zaciski ciesielskie 
i bednarskie, żyletki, kombinerki, tarcze do cięcia metalu 
i drewna, opryskiwacze ręczne, śrubokręty, kombinerki, pasy 
transportowe użytkowane podczas przenoszenia ciężarów, 
przecinaki kątowe do metalu, opryskiwacze ręczne, lokówki 
do włosów elektryczne, lokówko-suszarki do włosów elek-
tryczne, lewarki (klasa 08), akumulatory do pojazdów, baterie 
elektryczne, diody świecące, kable elektryczne, kaski ochron-
ne do wykonywania prac fizycznych, odzież ochronna, ręka-
wice ochronne, maski ochronne dla robotników, odzież 
chroniąca przed wypadkami, ogrodzenia zelektryfikowane, 
ogniwa galwaniczne, osłony zabezpieczające twarze robot-
ników, baterie do oświetlenia, poziomnice, suwmiarki, prze-
wody elektryczne, radia samochodowe, syreny sygnalizacyj-
ne, klaksony sygnalizacyjne, wagi, węże gaśnicze, węże 
strażackie, miary krawieckie, prostowniki napięciowe, taśmy 
miernicze (klasa 09), halogeny [oświetlenie], latarki, oświetle-
nia sufitowe, zapalarki do gazu, zapalarki do gazu na baterie, 
czajniki elektryczne, ekspresy elektryczne do kawy przele-
wowe i ciśnieniowe, grzejniki, płyty grzejne gazowe i elek-
tryczne, filtry do wody pitnej, kominki domowe, kuchenki 
gazowe i elektryczne, piekarniki gazowe i elektryczne, lampy 
oświetleniowe, nawilżacze powietrza, opiekacze, opiekacze 
do pieczywa, piece do podgrzewania wody do kąpieli, pod-
grzewacze wody jako aparatura, suszarki do włosów elek-
tryczne, wentylatory, chłodziarki, aparatura do destylacji 
wody, hydranty, urządzenia do nawadniania ogrodów i pól, 
kolektory słoneczne, urządzenia elektryczne do ogrzewania 
pomieszczeń, piece do pieczenia chleba, urządzenia do wen-
tylacji i klimatyzacji, żarówki, urządzenia do suszenia i wędze-

nia wędlin, frytkownice, garnki elektryczne, podgrzewacze 
żywności, szybkowary, podgrzewacze talerzy, pasteryzatory, 
piece piekarnicze, przybory kuchenne elektryczne, rożna, 
grille, palniki acetylenowe, palniki olejowe, poduszki elek-
tryczne nie do celów leczniczych, światła do rowerów i in-
nych pojazdów lądowych, światła reflektorowe do samocho-
dów, wężownice jako części maszyn, filtry do instalacji wody 
pitnej, wodotryski ozdobne (klasa 11), rowery, pojazdy lądo-
we, koła do taczek i wózków, dzwonki i klaksony do rowerów 
oraz innych pojazdów, łańcuchy do rowerów, dętki kół, po-
krowce na pojazdy, pokrowce na samochody, pokrowce 
na rowery, na motocykle, pompki rowerowe, podstawki pod 
jednoślady, bagażniki, foteliki do przewożenia dzieci, koła za-
pasowe do pojazdów, pasy bezpieczeństwa, ogumienie po-
jazdów, wózki transportowe (klasa 12), aktówki, dyplomatki, 
skóry zwierzęce, imitacje skóry, etui na klucze i na kart kredy-
towe, kufry, parasole, paski skórzane inne niż odzież, torby 
plażowe, plecaki, torby podróżne, walizki na kółkach i z na-
pędem elektrycznym, portfele, portmonetki, torby szkolne, 
tornistry, teczki, torby na zakupy, wyroby rymarskie (klasa 18), 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, kamizelki, bielizna 
osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, bryczesy 
(spodnie), buty sportowe, buty wizytowe, chusty, czapki, 
ubrania dżersejowe, etole (furta), garnitury, kapelusze, stroje 
kąpielowe, kąpielówki, kołnierzyki, kombinezony, koszule, 
kurtki, leginsy, marynarki, garnitury, stroje do maskarady, 
mundury, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia 
wierzchnie (odzież), palta, pantofle domowe, peleryny, piża-
my stroje plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pu-
lowery, paski do spodni jako części ubrań, rajstopy, rajtuzy, 
rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice sukienki, swetry, sza-
liki, szale, szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety (klasa 25).

(210) 491877 (220) 2018 10 22
(731) MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) ELECTRA PLUS

(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 aparaty i urządzenia do spawania, do skrawa-
nia, tarcze do ciecia metalu i drewna, ciągniki ogrodowe 
[maszyny], palniki gazowe i łukowe do cięcia, pługi do zdej-
mowania darni, dłutownice, maszynki do obróbki drewna, 
drukarki 3D, filtry powietrza do silników, generatory gazu 
[maszyny], gaźniki, giętarki, gwinciarki do nakrętek, imadła 
jako części maszyn, kosiarki ogrodowe, lutownice gazowe 
i elektryczne, urządzenia do malowania, pistolety do malo-
wania powierzchni, maszyny dla rolnictwa i ogrodnictwa, 
rozruszniki nożne do motocykli, napęd mechaniczny pojaz-
dów lądowych, odkurzacze, piły łańcuchowe, pistolety 
do dozowania farby, kleju, do uszczelniania, roboty kuchen-
ne, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, spa-
warki elektryczne i łukowe, sprężarki, wały korbowe, wenty-
latory do silników, wiertarki, urządzenia do wulkanizacji, 
urządzenia do produkowania żywności, podnośniki hydrau-
liczne, zgrzewarki do rur, wyciągarki linowe, wyciągarki aku-
mulatorowe, opryskiwacze spalinowe, wkrętarki akumulato-
rowe, pilarki, urządzenia do polerowania, szlifierki, pompy 
wodne, przecinarki kątowe do metalu, spawarki inwertoro-
we, młoty pneumatyczne, brzeszczoty jako części maszyn, 
podnośniki samochodowe, pompy paliwowe do pojazdów, 
8 cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, diamenty szklarskie, dłu-
ta, grabie, grace, młotki, motyki, gwintowniki, gwintownice, 
gwintownice w zestawach, imadła, kamienie szlifierskie, kiel-
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nie, packi metalowe, klucze, mianowicie klucze maszynowe 
nastawne, klucze grzechotki, klucze pneumatyczne, kom-
plety kluczy nasadowych w walizce, kłódki, lewarki ręczne, 
maczety, maszynki do strzyżenia, młoty kamieniarskie, napi-
nacze drutu, urządzenia ręczne do niszczenia chwastów, 
noże, nożyce, nożyce do blachy, obcęgi, osełki, kilofy, przy-
rządy ręczne do ostrzenia, otwieracze do puszek nieelek-
tryczne, pilniki nieelektryczne, piły, przecinaki, przycinacze 
drzew, punktaki, scyzoryki, sekatory, rozwieraki [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], siekiery, sierpy, strugi, szczypce, klesz-
cze, szpadle, świdry, tasaki, tarniki, toporki, ubijaki, węgielni-
ce, wiertła, zestawy wierteł, zaciski ciesielskie i bednarskie, 
żyletki, kombinerki, tarcze do cięcia metalu i drewna, opry-
skiwacze ręczne, śrubokręty, kombinerki, pasy transportowe 
użytkowane podczas przenoszenia ciężarów, przecinaki ką-
towe do metalu, opryskiwacze ręczne, lokówki do włosów 
elektryczne, lokówko-suszarki do włosów elektryczne, le-
warki, 9 akumulatory do pojazdów, baterie elektryczne, dio-
dy świecące, kable elektryczne, kaski ochronne do wykony-
wania prac fizycznych, odzież ochronna, rękawice ochronne, 
maski ochronne dla robotników, odzież chroniąca przed 
wypadkami, ogrodzenia zelektryfikowane, ogniwa galwa-
niczne, osłony zabezpieczające twarze robotników, baterie 
do oświetlenia, poziomnice, suwmiarki, przewody elektrycz-
ne, radia samochodowe, syreny sygnalizacyjne, klaksony sy-
gnalizacyjne, wagi, węże gaśnicze, węże strażackie, miary 
krawieckie, prostowniki napięciowe, taśmy miernicze, 11 ha-
logeny [oświetlenie], latarki, oświetlenia sufitowe, zapalarki 
do gazu, zapalarki do gazu na baterie, czajniki elektryczne, 
ekspresy elektryczne do kawy przelewowe i ciśnieniowe, 
grzejniki, płyty grzejne gazowe i elektryczne, filtry do wody 
pitnej, kominki domowe, kuchenki gazowe i elektryczne, 
piekarniki gazowe i elektryczne, lampy oświetleniowe, na-
wilżacze powietrza, opiekacze, opiekacze do pieczywa, pie-
ce do podgrzewania wody do kąpieli, podgrzewacze wody 
jako aparatura, suszarki do włosów elektryczne, wentylatory, 
chłodziarki, aparatura do destylacji wody, hydranty, urządze-
nia do nawadniania ogrodów i pól, kolektory słoneczne, 
urządzenia elektryczne do ogrzewania pomieszczeń, piece 
do pieczenia chleba, urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, 
żarówki, urządzenia do suszenia i wędzenia wędlin, frytkow-
nice, garnki elektryczne, podgrzewacze żywności, szybko-
wary, podgrzewacze talerzy, pasteryzatory, piece piekarni-
cze, przybory kuchenne elektryczne, rożna, grille, palniki 
acetylenowe, palniki olejowe, poduszki elektryczne 
nie do celów leczniczych, światła do rowerów i innych po-
jazdów lądowych, światła reflektorowe do samochodów, 
wężownice jako części maszyn, filtry do instalacji wody pit-
nej, wodotryski ozdobne, 12 rowery, pojazdy lądowe, koła 
do taczek i wózków, dzwonki i klaksony do rowerów oraz 
innych pojazdów, łańcuchy do rowerów, dętki kół, pokrowce 
na pojazdy, pokrowce na samochody, pokrowce na rowery, 
na motocykle, pompki rowerowe, podstawki pod jednośla-
dy, bagażniki, foteliki do przewożenia dzieci, koła zapasowe 
do pojazdów, pasy bezpieczeństwa, ogumienie pojazdów, 
wózki transportowe, 18 aktówki, dyplomatki, skóry zwierzę-
ce, imitacje skóry, etui na klucze i na kart kredytowe, kufry, 
parasole, paski skórzane inne niż odzież, torby plażowe, ple-
caki, torby podróżne, walizki na kółkach i z napędem elek-
trycznym, portfele, portmonetki, torby szkolne, tornistry, 
teczki, torby na zakupy, wyroby rymarskie, 25 odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, krawaty, kamizelki, bielizna osobista, 
bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, bryczesy (spodnie), 
buty sportowe, buty wizytowe, chusty, czapki, ubrania dżer-
sejowe, etole (furta), garnitury, kapelusze, stroje kąpielowe, 
kąpielówki, kołnierzyki, kombinezony, koszule, kurtki, legin-
sy, marynarki, garnitury, stroje do maskarady, mundury, 

odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie 
(odzież), palta, pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje 
plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, 
paski do spodni jako części ubrań, rajstopy, rajtuzy, rękawicz-
ki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, szale, 
szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety, 35 sprzedaż hur-
towa i detaliczna, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośred-
nictwem Internetu towarów takich jak: aparaty i urządzenia 
do spawania, do skrawania, tarcze do ciecia metalu i drewna, 
ciągniki ogrodowe [maszyny], palniki gazowe i łukowe 
do cięcia, pługi do zdejmowania darni, dłutownice, maszyn-
ki do obróbki drewna, drukarki 3D, filtry powietrza do silni-
ków, generatory gazu [maszyny], gaźniki, giętarki, gwinciarki 
do nakrętek, imadła jako części maszyn, kosiarki ogrodowe, 
lutownice gazowe i elektryczne, urządzenia do malowania, 
pistolety do malowania powierzchni, maszyny dla rolnictwa 
i ogrodnictwa, rozruszniki nożne do motocykli, napęd me-
chaniczny pojazdów lądowych, odkurzacze, piły łańcucho-
we, pistolety do dozowania farby, kleju, do uszczelniania, 
roboty kuchenne, silniki elektryczne inne niż do pojazdów 
lądowych, spawarki elektryczne i łukowe, sprężarki, wały kor-
bowe, wentylatory do silników, wiertarki, urządzenia do wul-
kanizacji, urządzenia do produkowania żywności, podnośni-
ki hydrauliczne, zgrzewarki do rur, wyciągarki linowe, wycią-
garki akumulatorowe, opryskiwacze spalinowe, wkrętarki 
akumulatorowe, pilarki, urządzenia do polerowania, szlifierki, 
pompy wodne, przecinarki kątowe do metalu, spawarki in-
wertorowe, młoty pneumatyczne, brzeszczoty jako części 
maszyn, podnośniki samochodowe, pompy paliwowe 
do pojazdów (klasa 07), cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, 
diamenty szklarskie, dłuta, grabie, grace, młotki, motyki, 
gwintowniki, gwintownice, gwintownice w zestawach, ima-
dła, kamienie szlifierskie, kielnie, packi metalowe, klucze, 
mianowicie klucze maszynowe nastawne, klucze grzechotki, 
klucze pneumatyczne, komplety kluczy nasadowych w wa-
lizce, kłódki, lewarki ręczne, maczety, maszynki do strzyże-
nia, młoty kamieniarskie, napinacze drutu, urządzenia ręcz-
ne do niszczenia chwastów, noże, nożyce, nożyce do blachy, 
obcęgi, osełki, kilofy, przyrządy ręczne do ostrzenia, otwiera-
cze do puszek nieelektryczne, pilniki nieelektryczne, piły, 
przecinaki, przycinacze drzew, punktaki, scyzoryki, sekatory, 
rozwieraki [narzędzia obsługiwane ręcznie], siekiery, sierpy, 
strugi, szczypce, kleszcze, szpadle, świdry, tasaki, tarniki, to-
porki, ubijaki, węgielnice, wiertła, zestawy wierteł, zaciski cie-
sielskie i bednarskie, żyletki, kombinerki, tarcze do cięcia me-
talu i drewna, opryskiwacze ręczne, śrubokręty, kombinerki, 
pasy transportowe użytkowane podczas przenoszenia cię-
żarów, przecinaki kątowe do metalu, opryskiwacze ręczne, 
lokówki do włosów elektryczne, lokówko-suszarki do wło-
sów elektryczne, lewarki (klasa 08), akumulatory do pojaz-
dów, baterie elektryczne, diody świecące, kable elektryczne, 
kaski ochronne do wykonywania prac fizycznych, odzież 
ochronna, rękawice ochronne, maski ochronne dla robotni-
ków, odzież chroniąca przed wypadkami, ogrodzenia zelek-
tryfikowane, ogniwa galwaniczne, osłony zabezpieczające 
twarze robotników, baterie do oświetlenia, poziomnice, 
suwmiarki, przewody elektryczne, radia samochodowe, sy-
reny sygnalizacyjne, klaksony sygnalizacyjne, wagi, węże ga-
śnicze, węże strażackie, miary krawieckie, prostowniki napię-
ciowe, taśmy miernicze (klasa 09), halogeny [oświetlenie], 
latarki, oświetlenia sufitowe, zapalarki do gazu, zapalarki 
do gazu na baterie, czajniki elektryczne, ekspresy elektrycz-
ne do kawy przelewowe i ciśnieniowe, grzejniki, płyty grzej-
ne gazowe i elektryczne, filtry do wody pitnej, kominki do-
mowe, kuchenki gazowe i elektryczne, piekarniki gazowe 
i elektryczne, lampy oświetleniowe, nawilżacze powietrza, 
opiekacze, opiekacze do pieczywa, piece do podgrzewania 
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wody do kąpieli, podgrzewacze wody jako aparatura, su-
szarki do włosów elektryczne, wentylatory, chłodziarki, apa-
ratura do destylacji wody, hydranty, urządzenia do nawad-
niania ogrodów i pól, kolektory słoneczne, urządzenia elek-
tryczne do ogrzewania pomieszczeń, piece do pieczenia 
chleba, urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, żarówki, 
urządzenia do suszenia i wędzenia wędlin, frytkownice, 
garnki elektryczne, podgrzewacze żywności, szybkowary, 
podgrzewacze talerzy, pasteryzatory, piece piekarnicze, 
przybory kuchenne elektryczne, rożna, grille, palniki acetyle-
nowe, palniki olejowe, poduszki elektryczne nie do celów 
leczniczych, światła do rowerów i innych pojazdów lądo-
wych, światła reflektorowe do samochodów, wężownice 
jako części maszyn, filtry do instalacji wody pitnej, wodotry-
ski ozdobne (klasa 11), rowery, pojazdy lądowe, koła do ta-
czek i wózków, dzwonki i klaksony do rowerów oraz innych 
pojazdów, łańcuchy do rowerów, dętki kół, pokrowce na po-
jazdy, pokrowce na samochody, pokrowce na rowery, 
na motocykle, pompki rowerowe, podstawki pod jednośla-
dy, bagażniki, foteliki do przewożenia dzieci, koła zapasowe 
do pojazdów, pasy bezpieczeństwa, ogumienie pojazdów, 
wózki transportowe (klasa 12), aktówki, dyplomatki, skóry 
zwierzęce, imitacje skóry, etui na klucze i na kart kredytowe, 
kufry, parasole, paski skórzane inne niż odzież, torby plażo-
we, plecaki, torby podróżne, walizki na kółkach i z napędem 
elektrycznym, portfele, portmonetki, torby szkolne, tornistry, 
teczki, torby na zakupy, wyroby rymarskie (klasa 18), odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, krawaty, kamizelki, bielizna osobi-
sta, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, bryczesy 
(spodnie), buty sportowe, buty wizytowe, chusty, czapki, 
ubrania dżersejowe, etole (futra), garnitury, kapelusze, stroje 
kąpielowe, kąpielówki, kołnierzyki, kombinezony, koszule, 
kurtki, leginsy, marynarki, garnitury, stroje do maskarady, 
mundury, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia 
wierzchnie odzież, palta, pantofle domowe, peleryny, piża-
my, stroje plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pu-
lowery, paski do spodni jako części ubrań, rajstopy, rajtuzy, 
rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice sukienki, swetry, 
szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety (klasa 
25).

(210) 491879 (220) 2018 10 22
(731) MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) MIDORI

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 aparaty i urządzenia do spawania, do skrawa-
nia, tarcze do ciecia metalu i drewna, ciągniki ogrodowe 
[maszyny], palniki gazowe i łukowe do cięcia, pługi do zdej-
mowania darni, dłutownice, maszynki do obróbki drewna, 
drukarki 3D, filtry powietrza do silników, generatory gazu 
[maszyny], gaźniki, giętarki, gwinciarki do nakrętek, imadła 
jako części maszyn, kosiarki ogrodowe, lutownice gazowe 
i elektryczne, urządzenia do malowania, pistolety do malo-
wania powierzchni, maszyny dla rolnictwa i ogrodnictwa, 
rozruszniki nożne do motocykli, napęd mechaniczny pojaz-
dów lądowych, odkurzacze, piły łańcuchowe, pistolety 
do dozowania farby, kleju, do uszczelniania, roboty kuchen-
ne, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, spa-
warki elektryczne i łukowe, sprężarki, wały korbowe, wenty-

latory do silników, wiertarki, urządzenia do wulkanizacji, 
urządzenia do produkowania żywności, podnośniki hy-
drauliczne, zgrzewarki do rur, wyciągarki linowe, wyciągarki 
akumulatorowe, opryskiwacze spalinowe, wkrętarki aku-
mulatorowe, pilarki, urządzenia do polerowania, szlifierki, 
pompy wodne, przecinarki kątowe do metalu, spawarki in-
wertorowe, młoty pneumatyczne, brzeszczoty jako części 
maszyn, podnośniki samochodowe, pompy paliwowe 
do pojazdów, 8 cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, diamen-
ty szklarskie, dłuta, grabie, grace, młotki, motyki, gwintow-
niki, gwintownice, gwintownice w zestawach, imadła, ka-
mienie szlifierskie, kielnie, packi metalowe, klucze, miano-
wicie klucze maszynowe nastawne, klucze grzechotki, klu-
cze pneumatyczne, komplety kluczy nasadowych w waliz-
ce, kłódki, lewarki ręczne, maczety, maszynki do strzyżenia, 
młoty kamieniarskie, napinacze drutu, urządzenia ręczne 
do niszczenia chwastów, noże, nożyce, nożyce do blachy, 
obcęgi, osełki, kilofy, przyrządy ręczne do ostrzenia, otwie-
racze do puszek nieelektryczne, pilniki nieelektryczne, piły, 
przecinaki, przycinacze drzew, punktaki, scyzoryki, sekato-
ry, rozwieraki [narzędzia obsługiwane ręcznie], siekiery, sier-
py, strugi, szczypce, kleszcze, szpadle, świdry, tasaki, tarniki, 
toporki, ubijaki, węgielnice, wiertła, zestawy wierteł, zaciski 
ciesielskie i bednarskie, żyletki, kombinerki, tarcze do cięcia 
metalu i drewna, opryskiwacze ręczne, śrubokręty, kombi-
nerki, pasy transportowe użytkowane podczas przenosze-
nia ciężarów, przecinaki kątowe do metalu, opryskiwacze 
ręczne, lokówki do włosów elektryczne, lokówko-suszarki 
do włosów elektryczne, lewarki, 9 akumulatory do pojaz-
dów, baterie elektryczne, diody świecące, kable elektrycz-
ne, kaski ochronne do wykonywania prac fizycznych, 
odzież ochronna, rękawice ochronne, maski ochronne dla 
robotników, odzież chroniąca przed wypadkami, ogrodze-
nia zelektryfikowane, ogniwa galwaniczne, osłony zabez-
pieczające twarze robotników, baterie do oświetlenia, po-
ziomnice, suwmiarki, przewody elektryczne, radia samo-
chodowe, syreny sygnalizacyjne, klaksony sygnalizacyjne, 
wagi, węże gaśnicze, węże strażackie, miary krawieckie, 
prostowniki napięciowe, taśmy miernicze, 11 halogeny 
[oświetlenie], latarki, oświetlenia sufitowe, zapalarki 
do gazu, zapalarki do gazu na baterie, czajniki elektryczne, 
ekspresy elektryczne do kawy przelewowe i ciśnieniowe, 
grzejniki, płyty grzejne gazowe i elektryczne, filtry do wody 
pitnej, kominki domowe, kuchenki gazowe i elektryczne, 
piekarniki gazowe i elektryczne, lampy oświetleniowe, na-
wilżacze powietrza, opiekacze, opiekacze do pieczywa, 
piece do podgrzewania wody do kąpieli, podgrzewacze 
wody jako aparatura, suszarki do włosów elektryczne, wen-
tylatory, chłodziarki, aparatura do destylacji wody, hydran-
ty, urządzenia do nawadniania ogrodów i pól, kolektory 
słoneczne, urządzenia elektryczne do ogrzewania po-
mieszczeń, piece do pieczenia chleba, urządzenia do wen-
tylacji i klimatyzacji, żarówki, urządzenia do suszenia i wę-
dzenia wędlin, frytkownice, garnki elektryczne, podgrzewa-
cze żywności, szybkowary, podgrzewacze talerzy, pastery-
zatory, piece piekarnicze, przybory kuchenne elektryczne, 
rożna, grille, palniki acetylenowe, palniki olejowe, poduszki 
elektryczne nie do celów leczniczych, światła do rowerów 
i innych pojazdów lądowych, światła reflektorowe do sa-
mochodów, wężownice jako części maszyn, filtry do insta-
lacji wody pitnej, wodotryski ozdobne, 12 rowery, pojazdy 
lądowe, koła do taczek i wózków, dzwonki i klaksony do ro-
werów oraz innych pojazdów, łańcuchy do rowerów, dętki 
kół, pokrowce na pojazdy, pokrowce na samochody, po-
krowce na rowery, na motocykle, pompki rowerowe, pod-
stawki pod jednoślady, bagażniki, foteliki do przewożenia 
dzieci, koła zapasowe do pojazdów, pasy bezpieczeństwa, 
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ogumienie pojazdów, wózki transportowe, 18 aktówki, dy-
plomatki, skóry zwierzęce, imitacje skóry, etui na klucze 
i na kart kredytowe, kufry, parasole, paski skórzane inne niż 
odzież, torby plażowe, plecaki, torby podróżne, walizki 
na kółkach i z napędem elektrycznym, portfele, portmo-
netki, torby szkolne, tornistry, teczki, torby na zakupy, wyro-
by rymarskie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, 
kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sporto-
wa, dresy, bryczesy (spodnie), buty sportowe, buty wizyto-
we, chusty, czapki, ubrania dżersejowe, etole (furta), garni-
tury, kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kołnierzyki, 
kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, marynarki, garnitury, 
stroje do maskarady, mundury, odzież ze skóry, odzież 
z imitacji skóry, okrycia wierzchnie (odzież), palta, pantofle 
domowe, peleryny, piżamy, stroje plażowe, podkoszulki, 
pończochy, prochowce, pulowery, paski do spodni jako 
części ubrań, rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, 
spódnice, sukienki, swetry, szaliki, szale, szelki do spodni, 
szlafroki, T-shirty, żakiety, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu 
towarów takich jak: aparaty i urządzenia do spawania, 
do skrawania, tarcze do ciecia metalu i drewna, ciągniki 
ogrodowe [maszyny], palniki gazowe i łukowe do cięcia, 
pługi do zdejmowania darni, dłutownice, maszynki do ob-
róbki drewna, drukarki 3D, filtry powietrza do silników, ge-
neratory gazu [maszyny], gaźniki, giętarki, gwinciarki do na-
krętek, imadła jako części maszyn, kosiarki ogrodowe, lu-
townice gazowe i elektryczne, urządzenia do malowania, 
pistolety do malowania powierzchni, maszyny dla rolnic-
twa i ogrodnictwa, rozruszniki nożne do motocykli, napęd 
mechaniczny pojazdów lądowych, odkurzacze, piły łańcu-
chowe, pistolety do dozowania farby, kleju, do uszczelnia-
nia, roboty kuchenne, silniki elektryczne inne niż do pojaz-
dów lądowych, spawarki elektryczne i łukowe, sprężarki, 
wały korbowe, wentylatory do silników, wiertarki, urządze-
nia do wulkanizacji, urządzenia do produkowania żywności, 
podnośniki hydrauliczne, zgrzewarki do rur, wyciągarki lino-
we, wyciągarki akumulatorowe, opryskiwacze spalinowe, 
wkrętarki akumulatorowe, pilarki, urządzenia do polerowa-
nia, szlifierki, pompy wodne, przecinarki kątowe do metalu, 
spawarki inwertorowe, młoty pneumatyczne, brzeszczoty 
jako części maszyn, podnośniki samochodowe, pompy pa-
liwowe do pojazdów (klasa 07), cęgi do cięcia drutu, tarcze 
cierne, diamenty szklarskie, dłuta, grabie, grace, młotki, mo-
tyki, gwintowniki, gwintownice, gwintownice w zestawach, 
imadła, kamienie szlifierskie, kielnie, packi metalowe, klu-
cze, mianowicie klucze maszynowe nastawne, klucze grze-
chotki, klucze pneumatyczne, komplety kluczy nasado-
wych w walizce, kłódki, lewarki ręczne, maczety, maszynki 
do strzyżenia, młoty kamieniarskie, napinacze drutu, urzą-
dzenia ręczne do niszczenia chwastów, noże, nożyce, noży-
ce do blachy, obcęgi, osełki, kilofy, przyrządy ręczne 
do ostrzenia, otwieracze do puszek nieelektryczne, pilniki 
nieelektryczne, piły, przecinaki, przycinacze drzew, punkta-
ki, scyzoryki, sekatory, rozwieraki [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], siekiery, sierpy, strugi, szczypce, kleszcze, szpadle, 
świdry, tasaki, tarniki, toporki, ubijaki, węgielnice, wiertła, 
zestawy wierteł, zaciski ciesielskie i bednarskie, żyletki, kom-
binerki, tarcze do cięcia metalu i drewna, opryskiwacze 
ręczne, śrubokręty, kombinerki, pasy transportowe użytko-
wane podczas przenoszenia ciężarów, przecinaki kątowe 
do metalu, opryskiwacze ręczne, lokówki do włosów elek-
tryczne, lokówko-suszarki do włosów elektryczne, lewarki 
(klasa 08), akumulatory do pojazdów, baterie elektryczne, 
diody świecące, kable elektryczne, kaski ochronne do wy-
konywania prac fizycznych, odzież ochronna, rękawice 
ochronne, maski ochronne dla robotników, odzież chronią-

ca przed wypadkami, ogrodzenia zelektryfikowane, ogniwa 
galwaniczne, osłony zabezpieczające twarze robotników, 
baterie do oświetlenia, poziomnice, suwmiarki, przewody 
elektryczne, radia samochodowe, syreny sygnalizacyjne, 
klaksony sygnalizacyjne, wagi, węże gaśnicze, węże stra-
żackie, miary krawieckie, prostowniki napięciowe, taśmy 
miernicze (klasa 09), halogeny [oświetlenie], latarki, oświe-
tlenia sufitowe, zapalarki do gazu, zapalarki do gazu na ba-
terie, czajniki elektryczne, ekspresy elektryczne do kawy 
przelewowe i ciśnieniowe, grzejniki, płyty grzejne gazowe 
i elektryczne, filtry do wody pitnej, kominki domowe, ku-
chenki gazowe i elektryczne, piekarniki gazowe i elektrycz-
ne, lampy oświetleniowe, nawilżacze powietrza, opiekacze, 
opiekacze do pieczywa, piece do podgrzewania wody 
do kąpieli, podgrzewacze wody jako aparatura, suszarki 
do włosów elektryczne, wentylatory, chłodziarki, aparatura 
do destylacji wody, hydranty, urządzenia do nawadniania 
ogrodów i pól, kolektory słoneczne, urządzenia elektryczne 
do ogrzewania pomieszczeń, piece do pieczenia chleba, 
urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, żarówki, urządzenia 
do suszenia i wędzenia wędlin, frytkownice, garnki elek-
tryczne, podgrzewacze żywności, szybkowary, podgrzewa-
cze talerzy, pasteryzatory, piece piekarnicze, przybory ku-
chenne elektryczne, rożna, grille, palniki acetylenowe, pal-
niki olejowe, poduszki elektryczne nie do celów leczni-
czych, światła do rowerów i innych pojazdów lądowych, 
światła reflektorowe do samochodów, wężownice jako 
części maszyn, filtry do instalacji wody pitnej, wodotryski 
ozdobne (klasa 11), rowery, pojazdy lądowe, koła do taczek 
i wózków, dzwonki i klaksony do rowerów oraz innych po-
jazdów, łańcuchy do rowerów, dętki kół, pokrowce na po-
jazdy, pokrowce na samochody, pokrowce na rowery, 
na motocykle, pompki rowerowe, podstawki pod jednośla-
dy, bagażniki, foteliki do przewożenia dzieci, koła zapasowe 
do pojazdów, pasy bezpieczeństwa, ogumienie pojazdów, 
wózki transportowe (klasa 12), aktówki, dyplomatki, skóry 
zwierzęce, imitacje skóry, etui na klucze i na kart kredytowe, 
kufry, parasole, paski skórzane inne niż odzież, torby plażo-
we, plecaki, torby podróżne, walizki na kółkach i z napę-
dem elektrycznym, portfele, portmonetki, torby szkolne, 
tornistry, teczki, torby na zakupy, wyroby rymarskie (klasa 
18), odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, kamizelki, bie-
lizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, bry-
czesy (spodnie), buty sportowe, buty wizytowe, chusty, 
czapki, ubrania dżersejowe, etole (furta), garnitury, kapelu-
sze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kołnierzyki, kombinezony, 
koszule, kurtki, leginsy, marynarki, garnitury, stroje do ma-
skarady, mundury, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, 
okrycia wierzchnie (odzież), palta, pantofle domowe, pele-
ryny, piżamy stroje plażowe, podkoszulki, pończochy, pro-
chowce, pulowery, paski do spodni jako części ubrań, raj-
stopy, rajtuzy, rękawiczki, skaipetki, spodnie, spódnice su-
kienki swetry, szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, T-shir-
ty, żakiety (klasa 25).

(210) 491880 (220) 2018 10 22
(731) JURKIEWICZ MAGDALENA, Gdańsk
(540) HOME & ME

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
42 projektowanie dekoracji wnętrz.
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(210) 491885 (220) 2018 10 23
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) AGRIBLEND
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), po-
lepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory 
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj-
nych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub wetery-
naryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy 
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), środki 
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, 
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochro-
ny nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki che-
miczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające 
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku 
w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użyt-
ku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz 
z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku 
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, 
środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspoma-
gania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające 
do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawil-
żające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki 
ochrony roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne 
do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty 
chemiczne do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze, 
środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia robactwa, in-
sektycydy, fungicydy, herbicydy.

(210) 491887 (220) 2018 10 25
(731) SMYKA DARIUSZ, SMYKA MAREK ZAKŁAD 

KONFEKCYJNY GALANT SPÓŁKA CYWILNA, Końskie
(540) CLEVER gentleman

(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 491903 (220) 2018 10 23
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) APAP Sprawdzony na ból
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych,środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 

zioła lecznicze,herbaty ziołowe do celów leczniczych, pro-
dukty biobójcze do celów medycznych, produkty biolo-
giczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych,środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające.

(210) 491923 (220) 2018 10 23
(731) EPAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawczyce
(540) KLEJTO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje służące do klejenia, 4 smary, 16 taśma 
klejąca, taśma klejąca pakowa, dwustronna taśma przylepna 
do uż. domowego, dwustronna taśma klejąca do uż biuro-
wego, 17 taśma maskująca, taśma klejąca opakowaniowa, ta-
śma samoprzylepna do opakowań, taśma maskująca do ce-
lów przemysłowych.

(210) 491962 (220) 2018 10 24
(731) ŁUKOWSKA ALICJA BIURO PODRÓŻY SZEROKIE TORY, 

Murowana Goślina
(540) SZEROKIE TORY

(531) 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń i ma-
teriałów reklamowych: druków, prospektów, broszur, pre-
zentowanie usług w mediach dla celów reklamowych, usługi 
reklamowe świadczone w szczególności za pośrednictwem 
Internetu, promocja sprzedaży, wyszukiwanie informacji 
w komputerowych bazach danych, sprzedaż ekwipunku tu-
rystycznego i książek zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowywa-
nie reklam prasowych, reklam telewizyjnych, usługowe or-
ganizowanie targów turystycznych w celach handlowych 
lub reklamowych, reklama korespondencyjna, reklama pra-
sowa, radiowa i telewizyjna, usługi zarządzania zbiorami 
informatycznymi, usługi przetwarzania danych, usługowa 
rekrutacja personelu dla potrzeb działalności turystycznej, 
pośrednictwa turystycznego, pilotażu wycieczek, informa-
cji turystycznej, rezerwacji usług związanych z turystyką, 
39  usługi w zakresie turystyki zwłaszcza z wykorzystaniem 
Internetu, organizowanie turystyki krajowej i zagranicznej, 
pilotaż wycieczek, biura turystyczne, usługi organizowania 
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podróży i wycieczek, rezerwacja miejsc na podróż, zwie-
dzanie turystyczne, organizowanie imprez turystycznych, 
wczasów, rejsów, obozów, wyjazdów biznesowych, wyjaz-
dów studyjnych, wyjazdów motywacyjnych, integracyjnych 
i promocyjnych, wycieczek morskich, towarzyszenie i opieka 
w podróży, rezerwacja miejsc w środkach transportu, infor-
macja o usługach turystycznych i transportowych, usługi 
biur turystycznych związane z pilotażem wycieczek, poby-
tów okresowych i wyjazdów oraz rezerwacji usług związa-
nych z turystyką, pośrednictwem turystycznym.

(210) 492422 (220) 2018 11 07
(731) PODLASKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Białystok
(540) PZZ S.A. TORTOWA MĄKA PSZENNA

(531) 08.01.15, 13.01.01, 24.09.06, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.17, 27.07.01, 29.01.15, 26.04.05, 26.11.03, 
26.13.25

(510), (511) 30 mąka spożywcza, pszenna.

(210) 492443 (220) 2018 11 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

JAGR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) Landamer

(531) 03.04.02, 05.01.08, 05.01.11, 06.19.11, 06.19.16, 25.01.05, 
26.01.02, 26.11.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 29 sery.

(210) 492444 (220) 2018 11 07
(731) MENDYKA WOJCIECH TOMASZ 1337 CONSULTING, 

Warszawa
(540) Meaning Maker
(510), (511) 41 szkolenie z zakresu sprzedaży, szkolenie zwią-
zane z karierą zawodową, trening osobisty jako szkolenie, 
szkolenie zaawansowane, szkolenie w zakresie ćwiczeń gru-
powych, szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry, 
szkolenie za pośrednictwem mediów radiowo-telewizyj-

nych, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażo-
wym, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem 
zawodowym, szkolenie biznesowe zapewniane za pomocą 
struktury symulacyjnej, doradztwo zawodowe (doradztwo 
edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo w zakresie szko-
leń, doradztwo zawodowe i coaching jako doradztwo szko-
leniowe i edukacyjne, doradztwo szkoleniowe w zakresie 
zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, 
doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowe-
go, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja 
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie 
konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie wy-
kładów, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, or-
ganizowanie zjazdów w celach biznesowych, prowadzenie 
seminariów szkoleniowych, usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem konferencji.

(210) 492461 (220) 2018 11 08
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) Drosed Kurczę, ale to dobre!

(531) 26.04.02, 26.11.01, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 
27.05.10, 29.01.13

(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, 
z ryb, z drobiu, z dziczyzny, ekstrakty mięsne, wyroby garma-
żeryjne na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dania gotowe 
z mięsa, wędliny, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich to-
warów pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, 
dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb, 
drobiu, dziczyzny, dań gotowych z mięsa, wędlin.

(210) 492471 (220) 2018 11 08
(731) WYSTEMP ADAM, PÓŁTORAK JAROSŁAW AGROCAN 

SPÓŁKA CYWILNA, Wolbrom
(540) KALKGRAN
(510), (511) 19 wapno nawozowe.

(210) 492486 (220) 2018 11 08
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) FRUGO POWER
(510), (511) 5 żelki witaminowe, 30 wyroby piekarnicze 
i cukiernicze, lody, czekolada, wyroby czekoladowe, słody-
cze, lody w proszku, napoje na bazie kawy, kakao, herbaty 
i czekolady, mrożone napoje, napoje z lodów, cukierki, żel-
ki, czekoladki, lizaki lodowe zawierające mleko, 32 napoje 
bezalkoholowe, w tym napoje i syropy owocowe, napoje 
zawierające soki owocowe, napoje witaminizowane, napoje 
aromatyzowane owocami, napoje wzbogacone substancja-
mi odżywczymi, mrożone napoje owocowe, soki, bezalko-
holowe koktajle owocowe.
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(210) 492499 (220) 2018 11 08
(731) GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA, Słupsk
(540) XXV

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

(210) 492515 (220) 2018 11 09
(731) ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kęty
(540) ALUMETAL GORZYCE
(510), (511) 6 aluminium, stopy aluminium, stopy alumi-
niowe odlewnicze, stopy metali lekkich, stopy metali nie-
żelaznych, aluminium do odtleniania stali, stopy metali 
nieszlachetnych, stopy wstępne (zaprawy), sztabki metali 
nieszlachetnych, folie metalowe do zawijania i pakowania, 
metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, odpady 
metalowe, złomy metalowe, złom aluminiowy, złom metali 
nieżelaznych, drut aluminiowy, formy odlewnicze metalo-
we, okucia metalowe, okucia dla budownictwa metalowe, 
osprzęt do drzwi i okien metalowy, konstrukcje metalowe 
dla budownictwa, belki metalowe, bramy metalowe, płyty 
dla budownictwa metalowe, zawiesia do przenoszenia ła-
dunków metalowe, znaki drogowe metalowe, żelazokrzem, 
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej stopów me-
tali, aluminium i stopów aluminium, stopów wstępnych (za-
praw), rud metali, chemikaliów przemysłowych, odpadów 
i złomów metalowych, części zamiennych oraz akcesoriów 
do samochodów i innych pojazdów, silników do pojazdów, 
paliw i smarów oraz artykułów przemysłowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, administrowanie i zarządzanie 
miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu i/lub reklamy, 
badanie rynku w celach handlowych, outsourcing jako do-
radztwo handlowe, usługi menedżerskie, prowadzenie inte-
resów osób trzecich, usługi badania marketingowego i bada-
nia rynku, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami 
handlowym, prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży hurtowej i detaliczne, reklama, reklama na bil-
lboardach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie 
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, 
prowadzenie negocjacji, patronowanie klubom sportowym, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sys-
tematyzacja danych w komputerowych bazach danych oraz 
komputerowe zarządzanie plikami, pośrednictwo handlowe, 
informacja o powyższych usługach, dystrybucja materiałów 
reklamowych dotyczących produkcji aluminium, stopów 
aluminium i stopów wstępnych (zapraw), pośrednictwo 
w kraju i za granicą w zakresie kupna - sprzedaży aluminio-
wych stopów odlewniczych, złomu metalowego i stopów 
wstępnych (zapraw), prowadzenie agencji importowo - eks-
portowej, usługi pomocnicze związane z handlem towarami, 
w tym dla importu i eksportu, usługi reklamowe, reprodukcja 
dokumentów, reprodukcja dokumentacji, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, organizowanie aukcji, eksploatacja oraz 
zarządzanie komputerami i systemami komputerowymi, 
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
Internetu, organizowanie targów i wystaw w celach handlo-
wych i reklamowych, 40 rafinacja ciekłego metalu, odlewa-

nie metali, hartowanie metali, przeróbka odpadów i złomów 
metalowych, przeróbka złomu aluminiowego, obróbka me-
tali, powlekanie metali, spawanie, lutowanie.

(210) 492518 (220) 2018 11 09
 (310) 75187/2018 (320) 2018 06 27 (330) CH
(731) Chanel SARL, Glarus, CH
(540) PARIS-EDIMBOURG CHANEL
(510), (511) 3 produkty do makijażu, pomadki, błyszczyki 
do ust, produkty do pielęgnacji ust, kredki do ust, produkty 
do pielęgnacji paznokci, lakiery do paznokci, emalie do pa-
znokci, środki do usuwania lakieru, kredki do brwi, ołów-
ki do oczu, cienie do powiek, kosmetyki do makijażu, tusz 
do rzęs, eyelinery, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skó-
ry, skóry głowy, włosów lub paznokci, preparaty kosmetycz-
ne do stosowania na skórę, skórę głowy, włosy lub paznok-
cie, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze balsamy, 
płyny do celów kosmetycznych, mydła, olejki eteryczne, per-
fumy, dezodoranty i antyperspiranty do użytku osobistego, 
mydła do golenia, preparaty do golenia, preparaty do ochro-
ny przeciwsłonecznej, preparaty do opalania [kosmetyki], 
talk kosmetyczny, sztuczne paznokcie do użytku kosme-
tycznego, naklejki na paznokcie, kleje do mocowania sztucz-
nych paznokci, tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, 
preparaty do odświeżania powietrza do użytku domowego, 
środki odświeżające powietrze [zapachowe], mieszaniny za-
pachowe potpourri.

(210) 492520 (220) 2018 11 09
(731) ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kęty
(540) alumetal t+s

(531) 26.04.02, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 sole jako preparaty chemiczne, sole do celów 
przemysłowych, sole metali szlachetnych do celów przemy-
słowych, sole metali ziem rzadkich, roztwory solne, materiały 
i surowce mineralne oraz sole z nich wytwarzane do celów/ 
przemysłowych, sole stosowane w procesie topienia alumi-
nium, stopów aluminium oraz złomu aluminiowego, prepa-
raty chemiczne ułatwiające stapianie metali, sole metali alka-
licznych do celów przemysłowych, sole metali szlachetnych 
do celów przemysłowych, sole metali ziem rzadkich, preparaty 
stosowane przy odlewaniu metali, preparaty stosowane przy 
odlewaniu aluminium i stopów aluminium, spoiwa odlewni-
cze, topniki do topienia metali i złomu metali, topniki do to-
pienia aluminium i stopów aluminium, topniki do topienia 
złomu aluminiowego, topniki do topienia metali nieżelaznych 
i złomu metali nieżelaznych, topniki do topienia złomu metali 
szlachetnych i ich odpadów, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w punktach sprzedaży hurtowej i deta-
licznej soli do celów przemysłowych, soli metali szlachetnych 
do celów przemysłowych, soli metali ziem rzadkich, roztwo-
rów solnych, materiałów i surowców mineralnych oraz soli 
z nich wytwarzanych do celów przemysłowych, soli stosowa-
nych w procesie topienia aluminium, stopów aluminium oraz 
złomu aluminiowego, preparatów chemicznych ułatwiających 
stapianie metali, soli metali alkalicznych do celów przemysło-
wych, soli metali szlachetnych do celów przemysłowych, soli 
metali ziem rzadkich, preparatów stosowanych przy odlewa-
niu metali, preparatów stosowanych przy odlewaniu alumi-
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nium i stopów aluminium, spoiw odlewniczych, topników 
do topienia metali i złomu metali, topników do topienia alu-
minium i stopów aluminium, topników do topienia złomu alu-
miniowego, topników do topienia metali nieżelaznych i złomu 
metali nieżelaznych, topników do topienia złomu metali szla-
chetnych i ich odpadów, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi 
dotyczącymi handlu i/lub reklamy, badanie rynku w celach 
handlowych, outsourcing jako doradztwo handlowe, usługi 
menedżerskie, usługi badania marketingowego i badania ryn-
ku, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda-
ży hurtowej i detalicznej, reklama, reklama na billboardach, re-
klama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej przygotowywanie reklam prasowych, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjni, informacja handlowa 
oraz udzielanie porad konsumentom, prowadzenie negocja-
cji, pośrednictwo handlowe, informacja o powyższych usłu-
gach, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących soli 
i topników wykorzystywanych do celów przemysłowych, po-
średnictwo w kraju i za granicą w zakresie kupna-sprzedaży 
soli i topników wykorzystywanych do celów przemysłowych, 
prowadzenie agencji importowo-eksportowej, usługi pomoc-
nicze związane z handlem towarami, w tym dla importu i eks-
portu, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, organizowanie aukcji, prowadzenie negocjacji, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu, organizo-
wanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych.

(210) 492571 (220) 2018 11 13
(731) TADRAŁA ARTUR STANISŁAW MASTER-BUD, 

Oświęcim
(540) MASTER-BUD
(510), (511) 1 powłoki poliuretanowe inne niż farby, prepa-
raty chemiczne do wytwarzania farb, powłoki polimerowe 
inne niż farby, powłoki wodoodporne chemiczne, inne niż 
farby, środki powlekające- chemikalia inne niż farby, mieszan-
ki zabezpieczające przed wilgocią inne niż farby, substancje 
chemiczne hamujące przedostawanie się wody inne niż far-
by, grunt do ścian, kleje do wykańczania i gruntowania, kle-
je do tapetowania, kleje- klejenie, kleje poliuretanowe, kleje 
do powłok sufitowych, 27 dekoracje ścienne nietekstylne, 
dekoracje ścienne z materiałów nietekstylnych, ręcznie ro-
bione, tapety winylowe tapety tekstylne, tapety sufitowe, 
tapety nietekstylne, tapety z korka, tapety z tworzyw sztucz-
nych, 37 tapetowanie, malowanie, powlekanie- malowanie, 
malowanie budynków, malowanie domów, malowanie na-
tryskowe, malowanie powierzchni budynków, malowanie 
i lakierowanie, malowanie natryskowe metali, malowanie 
ram okiennych, malowanie powierzchni wewnętrznych i ze-
wnętrznych, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, 
malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania 
korozji, malowanie mebli, remont nieruchomości, remonto-
wanie budynków, nadzór nad remontami budynków, usługi 
doradcze dotyczące remontów budynków, usługi w zakresie 
remontów budynków, usługi doradcze w zakresie remontów 
budynków, budowanie nieruchomości, budowanie domów, 
nadzór nad budowaniem konstrukcji, budowanie konstrukcji 
żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych 
i wznoszących, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalo-
wych, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie 
prefabrykowanych budynków i konstrukcji, wznoszenie bu-
dynków prefabrykowanych, udzielanie informacji związanych 
ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków, udziela-
nie informacji online związanych ze wznoszeniem budynków, 
budowa wznoszenie i szklenie budynków ogrodowych, usługi 
budowlane, usługi doradztwa budowlanego, doradztwo in-

żynieryjne- usługi budowlane, usługi budowlane i konstruk-
cyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budow-
lane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane 
w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usuwanie gruzu z budyn-
ków- usługi budowlane, usługi inspekcji budowlanej w trakcie 
prac budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie 
projektów budowlanych, usługi budowlane w zakresie budo-
wania na potrzeby przemysłu, usługi nadzoru budowlanego 
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, tynkowa-
nie, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacja 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów 
wodociągowo-kanalizacyjnych, montaż instalacji kanalizacyj-
nych, gazowych i wodociągowych, instalowanie, konserwacja 
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, odnawianie instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, instalacja urządzeń elektrycznych 
i generatorów prądu, układanie dachówki, murowanie lub 
murowanie z bloczków, budowa domów, budowa domów 
na zamówienie, budowa domów prefabrykowanych dla hi-
popotamów, budowa części budynków, budowa budynków 
wielorodzinnych, budowa biur, budowa budynków miesz-
kalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, 
budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, beto-
nowanie, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków 
edukacyjnych, budowa budynków instytucjonalnych, budo-
wa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyj-
ne, budowa budynków służby zdrowia.

(210) 492613 (220) 2018 11 13
(731) MEDICINE TODAY POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PULS Medycyny

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych 
zawierające publikacje w formie elektronicznej, takie jak: 
czasopisma, dzienniki i książki, moduły ładowalne z publi-
kacjami elektronicznymi, 16 publikacje drukowane, w tym: 
czasopisma, dzienniki i książki, drukowane materiały rekla-
mowe, 35 reklama, publikacja tekstów reklamowych również 
za pośrednictwem Internetu, 40 usługi drukarni, 41 usługi 
reporterskie, fotoreportaże, publikacja tekstów innych niż 
reklamowe, także w trybie on-line, organizowanie konferen-
cji, targów i wystaw w celach edukacyjnych, rozrywkowych 
i kulturalnych, szkolenia.

(210) 492618 (220) 2018 11 13
(731) BONNIER BUSINESS POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Lex Biznes

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje drukowane, w tym: czasopisma, 
dzienniki i książki, drukowane materiały reklamowe, 35 rekla-
ma, publikacja tekstów reklamowych również za pośrednic-
twem Internetu, 40 usługi drukarni.
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(210) 492620 (220) 2018 11 13
(731) MEDICINE TODAY POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PULS Farmacji

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych za-
wierające publikacje w formie elektronicznej takie jak: czaso-
pisma, dzienniki i książki, moduły ładowalne z publikacjami 
elektronicznymi, 16 publikacje drukowane, w tym: czaso-
pisma, dzienniki i książki, drukowane materiały reklamowe, 
35 reklama, publikacja tekstów reklamowych również za po-
średnictwem Internetu, 41 usługi reporterskie, fotoreportaże, 
publikacja tekstów innych niż reklamowe, także w trybie on-
-line, organizowanie konferencji, targów i wystaw w celach 
edukacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych, szkolenia.

(210) 492643 (220) 2018 11 14
(731) CENTRUM ZDROWIA SILESIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) apteka Silesia

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 prowadzenie aptek stacjonarnych i interne-
towych, sprzedaż produktów farmaceutycznych, medycz-
nych i weterynaryjnych, leków, suplementów diety, sprzętu 
medycznego, artykułów sanitarnych, produktów zielarskich, 
kosmetyków, środków do pielęgnacji jamy ustnej, produk-
tów do odchudzania, materiałów opatrunkowych, środków 
do dezynfekcji, artykułów do pielęgnacji i higieny ciała, arty-
kułów i żywności dla niemowląt, produktów dietetycznych, 
sprzęty rehabilitacyjnego, artykułów ortopedycznych, arty-
kułów i środków higienicznych, środków czystości, urządzeń 
i aparatury medycznej i diagnostycznej, środków i wyrobów 
antykoncepcyjnych, środków wzmacniających organizm, 
urządzeń, preparatów i akcesoriów diagnostycznych, pro-
duktów spożywczych, parafarmaceutyków.

(210) 492660 (220) 2018 11 14
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) progresiva
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owo-
ce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, pro-
dukty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, w tym odżywki dla 
kulturystów i/lub sportowców, substancje dietetyczne, żyw-
ność dietetyczna, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe, 
węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone wi-
taminami, solami mineralnymi i aminokwasami nie do celów 

medycznych zawarte w tej klasie na bazie białka - w postaci 
tabletek, kapsułek, pastylek, proszków, syropów, 32 wody mi-
neralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje 
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do pro-
dukcji i przyrządzania napojów, napoje dietetyczne, wysoko-
energetyczne, węglowodanowe, witaminowe.

(210) 492663 (220) 2018 11 14
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) toralis
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli.

(210) 492680 (220) 2018 11 14
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIAŁNOŚCIĄ, Katowice
(540) Simetisan Control

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i we-
terynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub we-
terynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkaża-
jące, środki przeciw wzdęciom.

(210) 492681 (220) 2018 11 14
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIAŁNOŚCIĄ, Katowice
(540) Audiolive spray do uszu

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 01.15.15, 26.01.03, 
26.01.16

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i wete-
rynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substan-
cje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, środki odka-
żające, spraye antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye 
przeciwzapalne, spraye lecznicze.

(210) 492682 (220) 2018 11 14
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIAŁNOŚCIĄ, Katowice
(540) iriGO
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.07
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i wete-
rynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substan-
cje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, środki odkażające, środki do płu-
kania nosa, płyny do płukania ust, płyny do płukania jamy 
ustnej do celów medycznych, spraye do nosa udrożniajce 
górne drogi oddechowe.

(210) 492695 (220) 2018 11 15
(731) FERRO SPÓŁKA AKCYJNA, Skawina
(540) FERRO
(510), (511) 6 metalowa armatura do przewodów, przewo-
dy metalowe do centralnego ogrzewania, metalowe kabiny 
kąpielowe, metalowe zawory do przewodów wodociągo-
wych, metalowe złączki rurowe, rury metalowe, 11 armatu-
ry grzewcze, armatury łazienkowe, bidety, bojlery, grzejniki 
aluminiowe, kabiny natryskowe, krany, armatura sanitarna, 
armatura przepływowa, części instalacji sanitarnych, sedesy, 
umywalki, wanny łazienkowe, wodotryski ozdobne, zawory 
na przewodach, zawory termostatyczne, brodziki łazienko-
we, zbiorniki do spłuczek ustępowych, akcesoria łazienkowe, 
zlewozmywaki, armatura łazienkowa do kontroli wody, pom-
py cyrkulacyjne, baterie: kranowe, prysznicowe, do wanien 
i umywalek, natryski, prysznice, zraszacze do nawadniania, 
21 zraszacze, zraszacze do węży ogrodowych, dysze zrasza-
jące do węży ogrodowych, 35 usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, także za pośrednictwem Internetu następują-
cych towarów: armatura sanitarna, armatura instalacyjna, 
armatura grzewcza, wyposażenie sanitarne, metalowa arma-
tura do przewodów, przewody metalowe do centralnego 
ogrzewania, metalowe kabiny kąpielowe, metalowe zawory 
do przewodów wodociągowych, armatura łazienkowa, bi-
dety, bojlery, grzejniki aluminiowe, kabiny natryskowe, krany, 
armatura przepływowa, części instalacji sanitarnych, sedesy, 
umywalki, wanny łazienkowe, wodotryski ozdobne, zawory 
na przewodach, zawory termostatyczne, brodziki łazienko-
we, zbiorniki do spłuczek ustępowych, akcesoria łazienkowe, 
zlewozmywaki, armatura łazienkowa do kontroli wody, pom-
py cyrkulacyjne, baterie: kranowe, prysznicowe, do wanien 
i umywalek, natryski, prysznice, metalowe złączki rurowe, 
zraszacze do nawadniania, zraszacze, zraszacze do węży 
ogrodowych, dysze zraszające do węży ogrodowych, rury 
metalowe i niemetalowe.

(210) 492754 (220) 2018 11 16
(731) STUDIO TĘCZA RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) STUDIO TĘCZA
(510), (511) 35 produkcja reklam, produkcja reklam TV, pro-
dukcja wizualna materiałów reklamowych, przygotowywa-
nie dokumentów reklamowych, przygotowywanie reklam, 
przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywa-
nie materiałów reklamowych, przygotowywanie reklam dla 
osób trzecich, przygotowywanie reklam na zamówienie, 
przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie 
wystaw, reklama i marketing, reklama zewnętrzna, rekla-
mowe i sponsorowane teksty (tworzenie), reklamy online, 
reklamy prasowe (przygotowywanie), reklamy telewizyjne, 
udostępnienie i wynajem powierzchni, usługi agencji mo-
delek i modeli, usługi agencji reklamowych, usługi agencji 
wyszukiwania talentów (impresariat), usługi pośrednictwa 
związanego z reklamowaniem, usługi reklamowe, usługi re-
klamowe i promocyjne, usługi reklamowe na rzecz innych, 

wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama i usługi 
reklamowe, produkcja filmów reklamowych, produkcja na-
grań wideo w celach reklamowych, pokazy sprzętu foto-
graficznego, reklama, reklama w czasopismach, broszurach 
i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, usługi 
w zakresie tworzenia marki, usługi agencji modeli i mode-
li, agencje modelek, agencje reklamowe, agencje zatrud-
nienia, impresaria t w działalności artystycznej, organizacja 
i prowadzenie prezentacji, organizacja i przeprowadzanie 
imprez reklamowych, organizacja pokazów mody, organi-
zacja targów i wystaw, organizowanie usług związanych 
z umowami z osobami trzecimi, pokazy mody, pokazy towa-
rów, pośrednictwo w zakresie reklamy, prezentacja towarów 
i usług, produkcja i dystrybucja reklam radio i TV, produkcja 
materiałów reklamowych, usługi reklamy prasowej, usługi re-
klamy zewnętrznej, usługi rezerwacji zatrudnienia artystów, 
zarządzanie promocją sławnych osób, 41 fotografia, edycja 
zdjęć, fotografia lotnicza, fotografia portretowa, fotorepor-
taże, imprezy kulturalne, konferencje, obsługa studia filmo-
wego, obsługa studia fotograficznego, organizacja szkoleń, 
organizacja wystaw, produkcja filmów, produkcja nagrań 
audio i video oraz produkcja multim i usługi fotograficzne, 
prowadzenie warsztatów, realizacja filmów w studiach, reali-
zacja sesji fotograficznych w studiach, studia filmowe, studia 
fotograficzne, usługi fotografów, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do realizacji filmów, usługi produkcji filmów, usługi 
studiów nagrań filmowych, video, usługi w zakresie produk-
cji filmów, wynajem obiektów i sprzętu do realizacji progra-
mów TV, wynajmowanie studiów filmowych, wypożyczanie 
aparatów fotograficznych, wypożyczanie dekoracji, wypo-
życzanie oświetlenia, wypożyczanie oświetlenia do użytku 
na planach filmowych i telewizyjnych, wypożyczanie urzą-
dzeń oświetleniowych, wypożyczanie scenografii, wypoży-
czanie kamer wideo, wypożyczanie aparatów, usługi edu-
kacyjne w zakresie fotografii, produkcja filmów, produkcja 
nagrań, produkcja przedstawień, produkcja filmów inne niż 
reklamowe, produkcja filmów szkoleniowych, usługi studia 
do prób (nagrywanie), usługi studiów filmowych, wynajem 
kamer filmowych, montaż filmów fotograficznych, wypo-
życzanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych 
i do studiów telewizyjnych, pokazy sprzętu fotograficznego, 
organizowanie konferencji.

(210) 492758 (220) 2018 11 16
(731) SIKORSKA-IWAŃSKA ALEKSANDRA, MODERACKA 

SANDRA SKIN CLINIC SPÓŁKA CYWILNA, Płock
(540) SC SKIN CLINIC

(531) 29.01.06, 27.05.01, 26.02.01, 26.02.07
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfu-
meryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substan-
cje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usłu-
gi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi 
i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem.
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(210) 492759 (220) 2018 11 16
(731) Chongqing Hwasdan Machinery Manufacturing Co., 

Ltd., Chongqing City, CN
(540) HWASDAN

(531) 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 7 pompy [części maszyn lub silników], kulty-
watory [maszyny], dynama, generator elektryczności, silni-
ki elektryczne, inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia 
rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, kosiarki [maszyny], 
elektryczne wibratory do betonu, urządzenia zapłonowe 
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, maszyny 
rolnicze.

(210) 492760 (220) 2018 11 16
(731) Mattel, Inc., El Segundo, US
(540) Ucz się i śmiej!

(531) 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt 
do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby 
choinkowe.

(210) 492764 (220) 2018 11 16
(731) TAZBIR JOLANTA, Koszalin
(540) Liberta
(510), (511) 45 usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia 
i osób, usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, 
usługi w zakresie ochrony objęte umowa, ochrona osobista, 
usługi w zakresie ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, usługi 
ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, usługi ochro-
niarskie w budynkach, usługi w zakresie ochrony osobistej, 
usługi w zakresie ochrony fizycznej, usługi ochrony w celu 
zabezpieczenia mienia.

(210) 492767 (220) 2018 11 16
(731) TAZBIR JOLANTA, Koszalin
(540) AGENCJA Liberta

(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 45 usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia 
i osób, usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, 
usługi w zakresie ochrony objęte umową, ochrona osobista, 
usługi w zakresie ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, usługi 
ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, usługi ochro-

niarskie w budynkach, usługi w zakresie ochrony osobistej, 
usługi w zakresie ochrony fizycznej, usługi ochrony w celu 
zabezpieczenia mienia.

(210) 492776 (220) 2018 11 16
(731) PE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) max

(531) 01.15.15, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 3 detergenty, inne niż do użytku w procesach 
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, oleje 
czyszczące, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], 
pasty do skór, płyny do czyszczenia przedniej szyby samo-
chodowej, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia 
i odkurzania, preparaty chemiczne do czyszczenia do użyt-
ku domowego, preparaty do nadawania połysku, prepa-
raty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do po-
lerowania, preparaty do prania, preparaty do prania che-
micznego, preparaty do wywabiania plam, rdza (preparaty 
do usuwania -), roztwory do szorowania, suche szampony, 
szampony, ściereczki nasączane detergentami, do czyszcze-
nia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
środki do konserwacji skóry [pasty], terpeny [olejki eterycz-
ne], wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmety-
ków, detergenty (płyny, żele, proszki, piany) do mycia karose-
rii, detergenty (płyny, żele, proszki, piany) do mycia naczep, 
detergenty (płyny, żele, proszki, piany) do mycia lub prania 
tapicerki, detergenty (płyny, żele, proszki, piany) do mycia 
lub prania dywaników samochodowych, detergenty (płyny, 
żele, proszki, piany) do mycia lub prania tkanin we wnętrzach 
samochodów, woski do polerowania karoserii, płyny do po-
lerowania karoserii, detergenty (płyny, żele, proszki, piany) 
do czyszczenia szyb, detergenty (płyny, żele, proszki, piany) 
do czyszczenia reflektorów, detergenty (płyny, żele, proszki, 
piany) do czyszczenia luster, detergenty (płyny, żele, prosz-
ki, piany) do części samochodowych, 37 czyszczenie okien, 
czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, konserwacja i naprawy 
pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, konserwa-
cja, czyszczenie, reperacja skór, mycie, mycie pojazdów, po-
lerowanie pojazdów, pranie na sucho, renowacja powłok 
cynowych, smarowanie pojazdów, wypożyczanie maszyn 
do czyszczenia, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabez-
pieczanie przed korozją.

(210) 492800 (220) 2018 11 19
(731) TERRAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) BAMBO
(510), (511) 30 czekolada pełna, wyroby czekoladopodob-
ne, wyroby w polewie kakaowej, wyroby czekoladowe.

(210) 492806 (220) 2018 11 19
(731) MELON KAMIL MELKAM-BUD, Warszawa
(540) MELKAMBUD Firma remontowo-budowlana
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 24.17.03, 09.07.21
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, budownictwo, konserwacja budynków 
i pomieszczeń, remonty, konsultacje budowlane, murarstwo, 
malowanie, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tapeto-
wanie, tynkowanie, usługi doradztwa budowlanego, konsul-
tacje budowlane, usługi hydrauliczne, montaż drzwi i okien, 
uszczelnianie budynków, izolowanie budynków, rozbiórka 
budynków, usługi hydrauliczne.

(210) 492808 (220) 2018 11 19
(731) EKOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NOTOS
(510), (511) 7 generatory prądu przemiennego, generatory 
gazu, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, 
przemysłowe urządzenia napędzane silnikiem elektrycz-
nym, dźwigi samochodowe, narzędzia z napędem elek-
trycznym, pneumatycznym i hydraulicznym, maszyny 
i obrabiarki, maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze, 
mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, regulatory 
[części maszyn], 9 przewody elektryczne, kable elektryczne, 
osprzęt do instalacji elektrycznych wewnętrznych, osprzęt 
do linii energetycznych napowietrznych i kablowych, urzą-
dzenia, układy do rozdziału dystrybucji i pomiaru paliw 
stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i cieplnej, 
rozdzielnie i rozdzielnice elektryczne, stacje elektroenerge-
tyczne, publikacje elektroniczne, urządzenia do przesyłania 
i odbioru sygnałów elektrycznych, akumulatory i baterie 
akumulatorów, urządzenia telemechaniki sieci energetycz-
nych, układy i systemy w zakresie automatyki i sterowania 
dotyczące budownictwa komunalnego i przemysłowego, 
elektryczne urządzenia świetlne, w tym lampy, reflektory, 
dekoracyjne urządzenia iluminacyjne, odzież chroniąca 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, okulary 
ochronne, kaski, rękawice do ochrony przed wypadkami, 
ochraniacze przed udarem napięciowym, maski ochronne, 
wydawnictwa elektroniczne, procesory, aparaty i Instru-
menty naukowe, geodezyjne, fotograficzne i optyczne, 
elektryczne i elektroniczne urządzenia do wytwarzania, 
rozdziału i wykorzystywania energii, anteny, elektryczne 
i elektroniczne aparaty i instrumenty pomiarowe, sygna-
lizacyjne, kontrolne, nadzorujące, sterownicze, ratunkowe 
i do nauczania, komputery, mikroprocesory, elektroniczne 
urządzenia przetwarzania danych, ekranopisy i drukar-
ki, urządzenia łącznościowe i ich zestawy, magnetyczne 
i optyczne nośniki danych, gaśnice, tyrystory, tranzystory, 
diody, elektryczne przetwornice i prostowniki, transforma-
tory, magnesy, oporniki elektryczne, przyłącza, wyłączniki, 
styki i przerywacze, elektryczne przewody, kable i szyny 
zbiorcze, elektryczne wyłączniki i wyzwalacze, elektrycz-
ne tablice sterownicze i przyrządy sterujące, elektryczne 
przekaźniki i izolatory oraz obudowy dla nich, kondensa-
tory elektryczne, odgromniki, dławiki, odbieraki prądu, 
urządzenia wymienne dla transformatorów elektrycznych, 
gniazdka elektryczne i izolatory przepustowe, elektryczne 
urządzenia i instalacje ochronne przekaźników, elektryczne 
materiały przewodowe i izolacyjne, szafy i mufy kablowe, 
bezpieczniki elektryczne, mierniki prądu, przewody i ta-
blice pomiarowe, piorunochrony i materiały odgromowe, 
elektryczne mechanizmy nastawcze i ich części, akustyczne 
i optyczne urządzenia sygnalizacyjne, tablice sygnalizacyj-
ne, akumulatory, baterie, ogniwa i baterie paliwowe, elek-
tryczne urządzenia wskazujące i zabezpieczające, mono-
lityczne elektroniczne układy scalone, optoelektroniczne 
przyrządy i urządzenia, światłowodowe przyrządy i urzą-

dzenia, fotokomórki, urządzenia przekaźnikowe, rozdzielnie 
i sterownie oraz stacje rozdzielcze i pomocnicze do przeka-
zu i rozdziału energii elektrycznej, elektroniczne dynamo-
metry i momentometry, elektroniczne wskaźniki obciąże-
nia, elektryczne i elektroniczne urządzenia i instrumenty 
do nadzoru, sterowania i rozdziału i regulowania urządzeń 
do wytwarzania, przekształcania, przesyłania i rozdziału 
energii elektrycznej, urządzeń przemysłowych i przebiegu 
procesów przemysłowych, urządzenia do przesyłania, od-
bierania, zapisywania i odtwarzania informacji przewodo-
wo i bezprzewodowo, komputery i urządzenia peryferyjne 
do komputerów oraz inne urządzenia do przetwarzania 
danych, interfejsy komputerowe, oprogramowanie kompu-
terowe, programy komputerowe, urządzenia i podzespoły 
automatyki przemysłowej, sterowania, kontroli, nadzoru, 
sygnalizacji oraz monitorowania procesów technologicz-
nych, urządzenia i podzespoły telekomunikacyjne, urzą-
dzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia zdalnego 
sterowania, urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów, 
elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne urządze-
nia kontrolno - sterujące, instalacje elektryczne do zdalne-
go sterowania procesami przemysłowymi, 11 urządzenia 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowa-
nia, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę 
oraz instalacje sanitarne, instalacje do wytwarzania pary, 
wytwornice pary, generatory pary inne niż części maszyn, 
zasobniki pary, instalacje wodociągowe, urządzenia do uję-
cia wody, regulacja wyciągów (ogrzewnictwo], regulacja 
(armatura do -) urządzeń wodnych lub gazowych oraz 
przewodów wodnych lub gazowych, regulacja (armatura 
do -) urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów 
wodnych lub gazowych, 37 usługi w zakresie budowy, 
rozbudowy, modernizacji oraz remontów sieci i urządzeń 
energetycznych oraz kopalń i elektrowni, wykonywanie 
przyłączy, usługi w zakresie budowy, rozbudowy i moder-
nizacji urządzeń telekomunikacji, teletechniki i systemów 
komputerowych dla potrzeb sieci elektroenergetycznych, 
usługi w zakresie nadzoru budowlanego, budowa, konser-
wacja i utrzymanie instalacji oświetlenia boisk sportowych, 
budowa, konserwacja i utrzymanie instalacji oświetlenia 
dróg, ulic, placów i parków, budowa, konserwacja i utrzy-
manie instalacji oświetlenia hal produkcyjnych, magazy-
nowych i sportowych, budowa, konserwacja i utrzymanie 
instalacji oświetlenia nośników reklamy, budowa, konser-
wacja i utrzymanie instalacji oświetlenia obiektów architek-
tonicznych, pomników, budowa, konserwacja i utrzymanie 
instalacji oświetlenia wnętrz pomieszczeń biurowych, sal 
lekcyjnych, obiektów handlowych, modernizacja układów 
ciepłowniczych, naprawa pojazdów, usługi blacharsko - la-
kiernicze, budowa i konserwacja rurociągów, naprawy ma-
szyn i urządzeń górniczych, budowa i eksploatacja kopalń 
podziemnych i odkrywkowych, eksploatacja kamienio-
łomów, usługi doradcze i projektowe w zakresie budowy 
kopalń, elektrowni, elektrociepłowni, konserwacja, przeglą-
dy, naprawa pojazdów lądowych, wypożyczanie pojazdów 
lądowych, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie usług, 
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogra-
mowania, usługi w zakresie opracowywania programów 
komputerowych, również specjalistycznych programów 
dotyczących użytkowania energii elektrycznej, reprodukcja 
zapisanych nośników informacji, reprodukcja komputero-
wych nośników informacji, doradztwo w zakresie sprzętu 
komputerowego, aktualizacja, instalacje, konserwacja, po-
wielanie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego i systemów komputerowych, edycja 
oprogramowania komputerowego, prace badawczo-roz-
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wojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, 
prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk matema-
tyczno - fizycznych i astronomii, prace badawczo - rozwo-
jowe w dziedzinie nauk chemicznych, projektowanie bu-
dowlane, urbanistyczne, technologiczne, badania i analizy 
techniczne, usługi doradcze i projektowe w zakresie budo-
wy i rozbudowy sieci i urządzeń energetycznych, pomiary 
elektryczne, sprawdzanie układów pomiarowych, konwer-
sja dokumentów płatniczych na formę elektroniczną, bada-
nia techniczne instalacji oświetleniowych, ekspertyzy tech-
niczne dotyczące: montażu, budowy, rozbudowy, naprawy 
i konserwacji urządzeń i obiektów oraz układów elektrycz-
nych, telekomunikacyjnych, energetycznych, komputerów, 
systemów komputerowych, systemów monitorujących, 
nadzorujących, zabezpieczających, budowy i remontów 
dróg, obiektów dla potrzeb budownictwa przemysłowego, 
mieszkaniowego, rekultywacji i stabilizacji gruntów, hałd, 
usługi w zakresie administrowania stronami internetowymi 
oraz tworzenia i utrzymywania stron internetowych.

(210) 492838 (220) 2018 11 20
(731) GENERAL HEMP MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mysłowice

(540) dobrekonopie

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 29 nasiona konopi włóknistej (siewnej) spożyw-
cze, olej z konopi włóknistej (siewnej), przekąski na bazie 
konopi włóknistej (siewnej), tłuszcze z konopi włóknistej 
(siewnej), wyciągi z konopi włóknistej (siewnej) dla celów 
spożywczych, 30 ciastka z dodatkiem konopi włóknistej 
(siewnej), napoje z konopi włóknistej (siewnej), herbatniki 
z dodatkiem konopi włóknistej (siewnej), makarony na bazie 
konopi włóknistej (siewnej), mąka z konopi włóknistej (siew-
nej), płatki z konopi włóknistej (siewnej), przekąski z konopi 
włóknistej (siewnej), przyprawy z konopi włóknistej (siew-
nej), słodycze z konopi włóknistej (siewnej), słodycze do ssa-
nia z konopi włóknistej (siewnej), sól kuchenna z dodatkiem 
konopi włóknistej (siewnej), wyroby cukiernicze zawierające 
konopie włókniste (siewne), żywność na bazie konopi włók-
nistej (siewnej), 31 mączka z konopi włóknistej (siewnej), ma-
kuchy konopne z konopi włóknistej (siewnej), nasiona kono-
pi włóknistej (siewnej), otręby konopne z konopi włóknistej 
(siewnej), pasze z konopi włóknistych (siewnych), produkty 
uboczne z procesu obróbki konopi włóknistych (siewnych), 
sadzonki konopi włóknistych (siewnych), siano konopi włók-
nistych (siewnych), ziarna konopi włóknistych (siewnych), 
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren konopi włók-
nistych (siewnych), ziarna konopi włóknistych (siewnych) 
do żywienia zwierząt, 32 esencje z konopi włóknistych 
(siewnych) do produkcji napojów, lemoniady z dodatkiem 
ekstraktu z konopi włóknistych (siewnych), napoje bezalko-
holowe na bazie konopi włóknistych (siewnych), 35 sprze-
daż hurtowa i detaliczna oraz za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej produktów kosmetycznych na bazie 
konopi włóknistych (siewnych) a mianowicie: oleju konop-
nego do celów kosmetycznych i pielęgnacyjnych oraz an-
tyseptycznych, esencji olejowych do celów kosmetycznych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej kosmetyków na bazie oleju ko-
nopnego z konopi włóknistych (siewnych) oraz preparatów 

kosmetycznych do pielęgnacji skóry a mianowicie mydeł, 
żeli, balsamów, szamponów, kremów, odżywek do ciała 
i włosów, płynów pielęgnacyjnych, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna oraz za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej produktów farmaceutycznych zawierających nasiona 
konopi włóknistych (siewnych) oraz olej konopny z konopi 
włóknistych (siewnych), sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej suplemen-
tów diety zawierających białka, suplementów diety zawie-
rających enzymy, suplementów diety zawierających olej 
konopny z konopi włóknistych (siewnych), błonnika pokar-
mowego, białkowych preparatów farmaceutycznych, diete-
tycznej żywności zawierającej nasiona konopi włóknistych 
(siewnych), ziół leczniczych, herbatek leczniczych, słodyczy 
z produktami konopnymi, olejów konopnych do celów spo-
żywczych, mąki z nasion konopnych z konopi włóknistych 
(siewnych), napojów na bazie konopi włóknistych (siew-
nych), otrąb konopnych konopi włóknistych (siewnych), zia-
ren konopi włóknistych (siewnych).

(210) 492912 (220) 2018 11 21
(731) RAJCA MACIEJ, Gliwice
(540) leansys
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy sterujące 
komputerowe, urządzenia zdalnie sterowane, symulatory 
do sterowania lub kontroli środków transportu, interfejsy 
komputerowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, urzą-
dzenia do kontroli prędkości środków transportu, urządze-
nia nawigacyjne, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, 38 łączność poprzez terminale kompu-
terowe, zapewnienie zdalnej komunikacji, zapewnianie 
dostępu do baz danych, przekazywanie informacji i wy-
świetlanie przy pomocy komputera, przekazywanie plików 
cyfrowych, usługi transmisji danych, 42 analizy systemów 
komputerowych, analizy zestawów komputerowych, do-
radztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, hosting serwerów, konwersja programów 
komputerowych, monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautory-
zowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 
odzyskiwanie danych komputerowych, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, instalacja progra-
mów komputerowych, doradztwo dotyczące bezpieczeń-
stwa komputerowego, konsultacje w dziedzinie technologii 
informatycznych, konsultacje w zakresie oprogramowania 
komputerowego, aktualizacje programów komputero-
wych, dostarczanie oprogramowania komputerowego jako 
usługa, obsługa oprogramowania, dostarczanie informa-
cji w zakresie technologii komputerowej i programowania 
za pośrednictwem stron internetowych, wynajem opro-
gramowania komputerowego, rozmieszczenie serwerów, 
projektowanie i tworzenie oprogramowania, projektowanie 
i obsługa techniczna stron internetowych dla osób trzecich, 
opracowywanie programów komputerowych w procesach 
produkcyjnych, opracowywanie programów komputero-
wych w procesach magazynowych i logistycznych, kopio-
wanie programów komputerowych, usługi zdalnego zapa-
sowego kopiowania danych, usługi doradztwa w zakresie 
technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony an-
tywirusowej komputerów.
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(210) 492913 (220) 2018 11 21
(731) MIA ROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła
(540) Mia ROCK

(531) 18.01.19, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 26.02.18, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, 
bielizna osobista, body [bielizna], bokserki, botki, buty spor-
towe, buty sznurowane, buty za kostkę, chustki [apaszki], 
czapki [nakrycia głowy], długie luźne stroje, dzianina [odzież], 
garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, kalosze 
[wkładane na obuwie], kamizelki, kaptury [odzież], kąpielów-
ki, kieszenie do odzieży, kombinezony, kombinezony [odzież], 
kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, 
koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ra-
miączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chronią-
ce przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki dziecięce 
[odzież], nakrycia głowy, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie 
plażowe, ocieplacze, odzież, odzież gotowa, odzież z imitacji 
skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież, pantofle 
domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pelerynki, pi-
kowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów, 
podkoszulki sportowe, poncza, pończochy, pulowery, rajsto-
py, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały 
kąpielowe, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje 
na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, su-
kienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, 
szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki, z rękawami, nie z pa-
pieru, wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze.

(210) 492930 (220) 2018 11 21
(731) WOODYKNOWS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) WoodyKnows
(510), (511) 5 plastry, plastry do celów medycznych, 9 maski 
do oddychania (inne niż do sztucznego oddychania), filtry 
do masek do oddychania, maski ochronne, zaciski do nosa 
dla nurków i pływaków, filtry do nosa (nosowych/donoso-
wych), filtry do filtrów do nosa (nosowych/donosowych), 
ekspandery (rozszerzacze/rozwieracze) do nosa (nosowe/ 
/donosowe), 25 maski na oczy do spania.

(210) 492931 (220) 2018 11 21
(731) POLNICKI ANDRZEJ, Łomża
(540) MY1WAY2

(531) 09.09.05, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież sportowa, treningowa, gimnastyczna.

(210) 492946 (220) 2018 11 22
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK 

SPÓŁKA JAWNA, Goszcz

(540) MEBLE MAJORKA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 20 regały, szafy, kredensy, krzesła, biurka, blaty, 
stoły, kanapy, komody, lustra, łózka, półki, sofy, toaletki.

(210) 492955 (220) 2018 11 22
(731) ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SEQUOIA SQA
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji i/lub od-
twarzania dźwięków, obrazów lub innych danych, urządzenia 
i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transfor-
mujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia 
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, 
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnali-
zacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz-
nych, magnetyczne nośniki danych, dyski do nagrywania, 
automatyczne maszyny sprzedające i mechanizmy do apara-
tów uruchamianych żetonami, kasy rejestrujące, maszyny li-
czące, przetwarzania informacji i komputery, sprzęt, instru-
menty i materiały do transmitowania, odbierania i/lub nagry-
wania dźwięku i/lub obrazów, nagrania audio i wideo zawie-
rające utwory muzyczne, komediowe, teatralne, filmy sensa-
cyjne, przygodowe i/lub animowane do pobrania, kompute-
ry, tablety, terminale komputerowe, komputerowe urządzenia 
zewnętrzne, sprzęt komputerowy [hardware], sieci kompute-
rowe, faksy, automatyczne sekretarki, telefoniczny sprzęt 
i oprogramowanie do wyszukiwania informacji, przystawki, 
karty rozszerzeń, złącza i moduły sterujące, czyste kompute-
rowe nośniki pamięci, czcionki, kroje pisma, wzory pisma 
i symbole, w postaci danych nagranych, chipy, dyski i taśmy 
zawierające programy informatyczne lub oprogramowanie 
lub przeznaczone do ich rejestracji, pamięci o dostępie bez-
pośrednim RAM, pamięci tylko do odczytu ROM, półprze-
wodnikowe urządzenia pamięciowe, elektroniczny sprzęt 
i przyrządy komunikacyjne, aparatura i narzędzia telekomuni-
kacyjne, aparatura i narzędzia telekomunikacyjne, gry kom-
puterowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe 
i aparatura do sprzętu komputerowego z funkcjami multime-
dialnymi i interaktywnymi, urządzenia do gier komputero-
wych, mikroprocesory, płyty pamięci, monitory, wyświetla-
cze, klawiatury, kable, modemy, drukarki, wideofony, napędy 
dysków, procesory główne (CPU), płytki z obwodami [elektro-
nicznymi], obwody scalone, magnetyczne, optyczne i elek-
troniczne materiały i urządzenia do przechowywania danych, 
urządzenia do pamięci komputerowej, czyste komputerowe 
nośniki pamięci, urządzenia do przechowywania danych, in-
strukcje użytkownika w postaci do odczytu elektronicznego, 
maszynowego lub komputerowego do użytku z wszystkimi 
wyżej wymienionymi towarami i sprzedawane w zestawie 
z nimi, urządzenia do przechowywania danych, twarde dyski, 
miniaturowe jednostki napędów dysków twardych, nagrane 
płyty winylowe, taśmy magnetofonowe, taśmy audiowizual-
ne, kasety audiowizualne, dyski audiowizualne, taśmy audio 
do sprzedaży z broszurami, nagrania dźwiękowe, wideo i na-
grane dane, dyski CD-ROM, cyfrowe dyski uniwersalne, pod-
kładki pod myszy, baterie, baterie do ponownego ładowania, 
ładowarki, ładowania akumulatorów (urządzenia do -), słu-
chawki na uszy, słuchawki stereofoniczne, słuchawki zakłada-
ne do uszu, zestawy głośników stereo, głośniki, domowe gło-
śniki audio, głośniki do monitorów, głośniki komputerowe, 
osprzęt głośnikowy do osobistych odtwarzaczy stereo, od-
biorniki radiowe, wzmacniacze, sprzęt do nagrywania i od-
twarzania dźwięku, gramofony elektryczne, adaptery, sprzęt 
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hi-fi stereo, urządzenia do nagrywania i odtwarzania taśm, 
głośniki, zestawy głośnikowe, mikrofony, cyfrowe odtwarza-
cze audio i wideo z funkcjami multimedialnymi i interaktyw-
nymi, akcesoria, części, osprzęt i urządzenia testowe 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, cyfrowe urzą-
dzenia audio i wideo, magnetofony do odtwarzania i nagry-
wania, magnetowidy do odtwarzania i nagrywania, odtwa-
rzacze płyt kompaktowych, nagrywarki i odtwarzacze DVD, 
magnetofony cyfrowe do odtwarzania i nagrywania, radia, 
miksery audio, wideo i cyfrowe, nadajniki radiowe, samocho-
dowe zestawy audio, systemy nawigacji GPS, urządzenia na-
wigacyjne do pojazdów (komputery pokładowe), kamery, 
kamery wideo, torby i futerały przystosowane do lub w kształ-
cie umożliwiającym przenoszenie aparatów fotograficznych 
i/lub kamer wideo, telefony, telefony bezprzewodowe, telefo-
ny komórkowe, części i akcesoria do telefonów komórko-
wych, komputery przenośne i elektroniczne urządzenia cy-
frowe sterowane ręcznie do procesów danych, przetwarzanie 
danych, magazynowanie i wyświetlanie danych, transmisja 
i odbieranie danych, transmisja danych między komputerami 
i oprogramowanie z nimi związane, komputery przenośne 
i elektroniczne urządzenia cyfrowe sterowane ręcznie do pro-
cesów danych, przetwarzanie danych, magazynowanie i wy-
świetlanie danych, transmisja i odbieranie danych, transmisja 
danych między komputerami i oprogramowanie z nimi zwią-
zane, odtwarzacze muzyki cyfrowej i/lub odtwarzacze wi-
deo, odtwarzacze MP3 i innych plików audio w formacie cy-
frowym, komputery podręczne, urządzenia PDA, terminarze 
elektroniczne, notesy elektroniczne, podręczne i przenośne 
elektroniczne urządzenia cyfrowe do wysyłania i odbierania 
rozmów telefonicznych, faksów, poczty elektronicznej, treści 
wideo, wiadomości błyskawicznych, muzyki, prac audiowizu-
alnych i innych prac multimedialnych oraz innych danych cy-
frowych, urządzenia globalnego systemu satelitarnego okre-
ślania położenia (GPS), telefony, podręczne i przenośne elek-
troniczne urządzenia cyfrowe do wysyłania i odbierania roz-
mów telefonicznych, faksów, poczty elektronicznej i innych 
nośników cyfrowych, torby i futerały dostosowane lub ufor-
mowane do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy plików 
muzycznych i/lub wideo, komputerów podręcznych, urzą-
dzeń PDA, terminarzy elektronicznych i notatników elektro-
nicznych, pojemniki, paski, paski na ramię, opaski na nadgar-
stek, smycze i zapięcia do przenośnych i podręcznych cyfro-
wych urządzeń elektronicznych do nagrywania, organizowa-
nia, przesyłania, obsługi i przeglądania plików tekstowych, 
danych, audio, z obrazami i wideo, oprogramowanie kompu-
terowe, programy komputerowe, nagrane programy kompu-
terowe do zarządzania informacjami osobistymi, oprogramo-
wanie do zarządzania bazami danych, oprogramowanie 
do rozpoznawania pisma, oprogramowanie do zarządzania 
dla celów telefonii, oprogramowanie do obsługi poczty elek-
tronicznej i przesyłania wiadomości, oprogramowanie telefo-
nów komórkowych, oprogramowanie do synchronizacji baz 
danych, programy komputerowe do dostępu do, przegląda-
nia i przeszukiwania baz danych, oprogramowanie umożli-
wiające użytkownikom odtwarzanie i programowanie treści 
audio, wideo, tekstowych i multimedialnych, oprogramowa-
nie zawierające nagrania dźwiękowe, treści audio, wideo, tek-
stowe i multimedialne, oprogramowanie komputerowe 
i oprogramowanie sprzętowe do programów systemów ope-
racyjnych, programy do synchronizacji danych oraz progra-
my narzędzi tworzenia aplikacji do komputerów osobistych 
i podręcznych, oprogramowanie komputerowe do tworze-
nia, pobierania, transmisji, odbioru, edytowania, dekompresji, 
kodowania, dekodowania, wyświetlania, przechowywania 
i porządkowania tekstu, grafiki, obrazów i publikacji elektro-
nicznych, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci 

książek, rozrywki, prospektów, broszur, biuletynów, czaso-
pism, magazynów i periodyków na różne tematy publicy-
styczne, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputero-
we udostępniające komunikację telefoniczną zintegrowaną 
z globalnymi skomputeryzowanymi sieciami informacyjnymi, 
przenośne urządzenia elektroniczne do bezprzewodowego 
odbierania, składowania i/lub transmisji danych i wiadomości 
oraz urządzenia elektroniczne pozwalające użytkownikom 
na śledzenie lub zarządzanie informacjami, oprogramowanie 
do przekierowywania wiadomości, e-mailów i/lub innych da-
nych do jednego lub wielu przenośnych urządzeń elektro-
nicznych z magazynu danych znajdującego się na kompute-
rze osobistym lub serwerze lub połączonego z komputerem 
osobistym lub serwerem, oprogramowanie komputerowe 
do synchronizacji danych pomiędzy stacją lub urządzeniem 
zdalnym i stacją lub urządzeniem stałym lub zdalnym, opro-
gramowanie użytkowe dla komputerów biurkowych, opro-
gramowanie komputerowe do wykrywania, usuwania i zapo-
biegania wirusom komputerowym, oprogramowanie do ko-
dowania danych, oprogramowanie do analizy i odzyskiwania 
danych, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych 
systemów komputerowych, przetwarzania danych, przecho-
wywania danych, zarządzanie plikami i bazami danych, opro-
gramowanie do telekomunikacji i komunikacji za pośrednic-
twem lokalnych lub globalnych sieci komunikacyjnych, 
w tym Internetu, intranetów, ekstranetów, telewizji, komuni-
kacji mobilnej, sieci komórkowych i satelitarnych, oprogramo-
wanie do tworzenia i dostarczania elektronicznych kartek 
z pozdrowieniami, wiadomości i poczty elektronicznej, opro-
gramowanie do projektowania, tworzenia sieci, publikacji 
i hostingu, oprogramowanie dostępu do sieci komunikacyj-
nych, w tym Internetu, materiały instruktażowe dotyczące 
wyżej wymienionych towarów, pojemniki na dyski kompute-
rowe, sprzęt komputerowy do użytku z wszystkimi wyżej wy-
mienionymi towarami, sprzęt elektroniczny z funkcjami multi-
medialnymi do użytku z wszystkimi wyżej wymienionymi to-
warami, sprzęt elektroniczny z funkcjami interaktywnymi 
do użytku z wszystkimi wyżej wymienionymi towarami, akce-
soria, części, wyposażenie i urządzenia testowe do wszystkich 
wyżej wymienionych towarów, futerały, torby i etui przysto-
sowane lub wykrojone do przechowywania wszystkich wy-
żej wymienionych towarów wykonanych ze skóry, imitacji 
skóry, tkanin lub tekstyliów, urządzenia elektroniczne do mo-
nitoringu, oprogramowanie komunikacyjne, interfejsy komu-
nikacyjne, sieci komunikacyjne, sterowniki komunikacyjne, 
oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramo-
wanie do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie 
użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramo-
wanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, serwery 
w chmurze, 35 skomputeryzowane zarządzanie danymi, 
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie bazami da-
nych, skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, skompute-
ryzowane zarządzanie biurem, komputerowe zarządzanie 
bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie bazami da-
nych, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie firmą 
[na rzecz osób trzecich], zarządzanie i doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, zarządzanie i kompilacja kompute-
rowych baz danych, zarządzanie procesami gospodarczymi 
i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie programami lojalno-
ściowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, zarządzanie 
przetwarzaniem danych, zarządzanie sprzedażą i bazą klien-
tów, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji perso-
nelu, zbieranie i analizy informacji i danych związanych z za-
rządzaniem działalnością gospodarczą, administracyjne za-
rządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie 
i zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo związa-
ne z zarządzaniem, nadzór nad zarządzaniem działalnością 
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gospodarczą, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodar-
czą [na rzecz osób trzecich], usługi konsultingowe związane 
z zarządzaniem, zarządzanie działalnością handlową, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące administrowania 
technologią informacyjną, promowanie towarów i usług 
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, re-
klama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, re-
klama online za pośrednictwem komputerowej sieci komuni-
kacyjnej, doradztwo specjalistyczne w sprawach prowadze-
nia i organizowania działalności gospodarczej, pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, systematyzacja i pozy-
skiwanie danych do elektronicznych baz danych, komputero-
we zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, pośrednictwo przy zawie-
raniu transakcji handlowych w zakresie sprzedaży sprzętu 
komputerowego, oprogramowania, sprzętu przetwarzające-
go dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania danych 
oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, pośrednictwo 
w zakresie pozyskiwania i systematyzacji danych do kompu-
terowych baz danych, wyszukiwania informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich oraz komputerowego za-
rządzania plikami, dzierżawa maszyn biurowych, informacja 
o powyższych usługach, doradztwo w zakresie sprzętu prze-
twarzającego dane, maszyn biurowych, 38 telekomunikacja, 
usługi telekomunikacyjne i łącznościowe, usługi dostępu 
do telekomunikacji, łączność za pomocą komputera, usługi 
łączności między komputerami, elektroniczna przesyłanie da-
nych i dokumentacji za pośrednictwem Internetu lub innych 
baz danych, dostarczanie danych i wiadomości za pomocą 
transmisji elektroniczne, usługi komunikacyjne, mianowicie 
elektroniczna transmisja danych i dokumentów pomiędzy 
użytkownikami komputerów, usługi komunikacyjne do elek-
tronicznej transmisji głosu, usługi komunikacyjne za pośred-
nictwem sieci komputerowych, usługi komunikacyjne za po-
średnictwem telefonii komórkowej, usługi komunikacyjne 
za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi komuni-
kacyjne w zakresie dostępu do baz danych, usługi komunika-
cyjne w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, usługi ko-
munikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji za pomo-
cą środków elektronicznych, zapewnianie połączeń teleko-
munikacyjnych do światowej sieci komunikacyjnej lub baz 
danych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarzą-
dzaniem działalnością gospodarczą, edukacja, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, publikacje elek-
troniczne, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
publikowanie książek elektronicznych i dzienników w syste-
mie on-line, udostępnianie publikacji ze światowej sieci lub 
z Internetu, szkolenia komputerowe, wspomagane kompute-
rowo usługi dydaktyczne, usługi szkoleniowe wspomagane 
komputerowo, usługi edukacyjne oparte na systemach kom-
puterowych, usługi edukacyjne, udostępnianie szkoleń, in-
strukcji i rozrywki odnoszących się do komputerów, oprogra-
mowania komputerowego, produktów multimedialnych, 
produktów interaktywnych i usług on-line, aparatury teleko-
munikacyjnej, telefonów komórkowych, przenośnych i ko-
mórkowych cyfrowych urządzeń elektronicznych do wysyła-
nia i odbierania rozmów telefonicznych, faksów, poczty elek-
tronicznej, wideo, wiadomości błyskawicznych, muzyki, dzieł 
audiowizualnych i multimedialnych oraz innych danych cy-
frowych oraz dystrybucja za ich pomocą materiałów kurso-
wych, usługi edukacyjne w zakresie wystaw i pokazów online 
oraz wystaw interaktywnych w zakresie komputerów, opro-
gramowania komputerowego, komputerowych urządzeń 
peryferyjnych, urządzeń przenośnych i/lub elektronicznych, 

usług on-line, zaawansowanej technologii, środków komuni-
kacyjnych, technologii informacyjnej, usług informacyjnych, 
muzyki, rozrywki i publikacji, produkcja audycji radiowych, 
telewizyjnych i internetowych w zakresie wystaw, zapewnia-
nie kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania technolo-
gią informacyjną, 42 naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badaw-
cze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i opro-
gramowania, usługi konsultacyjne dotyczące sprzętu i opro-
gramowania komputerowego, usługi pomocy technicznej, 
mianowicie rozwiązywanie problemów ze sprzętem kompu-
terowym, komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi, 
oprogramowaniem komputerowym i elektronicznymi urzą-
dzeniami konsumpcyjnymi, instalacja, aktualizacja, konserwa-
cja i naprawa oprogramowania komputerowego, konsultacje 
techniczne w dziedzinie komputerów, tabletów i elektroniki 
konsumpcyjnej, usługi diagnostyki w zakresie komputerów, 
tabletów i elektroniki użytkowej, usługi konsultacyjne w dzie-
dzinie wyboru, wdrażania i użytkowania systemów sprzętu 
komputerowego, oprogramowania komputerowego i kon-
sumpcyjnych systemów elektronicznych dla osób trzecich, 
odzyskiwanie danych komputerowych, usługi doradcze 
w zakresie wyboru, wdrażania i użytkowania systemów sprzę-
tu komputerowego, oprogramowania komputerowego 
i konsumpcyjnych systemów elektronicznych dla osób trze-
cich w dziedzinie urządzeń audio, audiowizualnych i domo-
wych i przenośnych systemów rozrywkowych i przyrządów, 
usługi konsultacyjne w dziedzinie selekcji, wdrażania i użytko-
wania sprzętu komputerowego i oprogramowania kompute-
rowego, wynajem aparatury i sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania, usługi konsultacyjne dotyczące oprogra-
mowania multimedialnego i audiowizualnego, programowa-
nie komputerów, usługi wsparcia technicznego i konsultacji 
w opracowywaniu systemów komputerowych, baz danych 
i aplikacji, grafika w celu kompilacji stron w Internecie, infor-
macje dotyczące sprzętu lub oprogramowania komputero-
wego, udzielane on-line ze światowej sieci komputerowej lub 
z Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, 
tworzenie multimedialnych witryn internetowych, prowa-
dzenie witryn internetowych dla osób trzecich, wyszukiwarki 
do otrzymywania danych przez sieci komunikacyjne, usługi 
internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogra-
mowanie komputerowe, usługi dostawcy aplikacji ASP obej-
mujące oprogramowanie do tworzenia, pobierania, transmi-
sji, odbioru, edytowania, dekompresji, kodowania, dekodo-
wania, wyświetlania, przechowywania i porządkowania tek-
stu, grafiki, obrazów i publikacji elektronicznych, usługi do-
stawcy aplikacji ASP obejmujące oprogramowanie umożli-
wiające użytkownikom odtwarzanie i programowanie treści 
audio, wideo, tekstowych i multimedialnych oraz oprogra-
mowanie zawierające nagrania dźwiękowe i treści audio, wi-
deo, tekstowe i multimedialne, udostępnianie wyszukiwarek 
do pozyskiwania danych w globalnych sieciach komputero-
wych, operacyjne wyszukiwarki, konsultacje w zakresie kom-
puterów i pomoc przy zapisywaniu informacji na dyski kom-
puterowe, projektowanie reklam i materiałów reklamowych 
na rzecz osób trzecich, udostępnianie przeszukiwalnych baz 
danych online zawierających tekst, dane, obrazy, audio, wi-
deo i treści multimedialne z dziedziny sprzętu komputerowe-
go, oprogramowania komputerowego, elektroniki konsu-
menckiej, towarów telekomunikacyjnych i produktów multi-
medialnych, udzielanie informacji, baz danych, katalogów 
i podcastów w dziedzinie technologii, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych, zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trze-
cich, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie projekta-
mi komputerowymi, monitoring systemów komputerowych 
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przy użyciu dostępu zdalnego, kompilacja informacji związa-
nych z technologią informacyjną, badania w dziedzinie tech-
nologii komunikacyjnej, usługi inżynieryjne w dziedzinie 
technologii komunikacyjnej, usługi dostawcy hostingu 
w chmurze, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwa-
rzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogra-
mowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowa-
nia sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypo-
życzanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania 
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze 
obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania 
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyj-
nego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użyt-
kowania sieci do przetwarzania w chmurze.

(210) 492961 (220) 2018 11 22
(731) Thai World Import & Export Co., Ltd, Bangkok, TH
(540) ROOSTER

(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zielona fasola mung, fasola, mleko kokosowe 
do celów kulinarnych, warzywa w puszkach, owoce w pusz-
kach, krojone warzywa, krojone owoce, warzywa maryno-
wane, owoce marynowane, preparaty do produkcji bulionu, 
składniki do przyrządzania zup, suszone zioła do celów kuli-
narnych, warzywa suszone, curry jako danie kuchni tajskiej 
w formie zupy, chipsy owocowe, 30 mąka, tapioka, sago, 
ryżowe vermicelli, makaron ryżowy, cukier, cukier palmowy, 
pasty curry, tamaryndowiec w postaci owoców prasowa-
nych, słodki sos chilli, słodki sos chilli do dań z kurczaka, słod-
ki sos chilli do sajgonek, sos chilli do dań z owoców morza, 
sos satay, sos do pad thai [makaronu smażonego po tajsku], 
słodki sos śliwkowy, sos sukiyaki, przyprawy korzenne, sosy, 
przyprawy.

(210) 492966 (220) 2018 11 22
(731) KAMIŃSKI MARIUSZ WEHIKUŁ SMAKU, Kielce
(540) wehikuł smaku garmażenie
(510), (511) 29 sery, mięso, wędliny, ryby nieżywe, śmietana, 
galarety mięsne, żywność przygotowana z ryb, sałatki owo-
cowe, sałatki warzywne, sałata świeża, 30 pieczywo, słody-
cze, ciasta, herbata, kawa, 31 warzywa, owoce, pomarańcze, 
ziemniaki, 43 usługi gastronomiczne z własnym zapleczem, 
produktami i transportem.

(210) 493006 (220) 2018 11 23
(731) ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, 

Chorzów
(540) FERTIPLON

(531) 26.11.03, 26.11.12, 05.05.20, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 1 nawozy organiczne, nawozy nieorganiczne, 
nawozy sztuczne, nawozy wieloskładnikowe, mocznik.

(210) 493009 (220) 2018 11 23
(731) ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, 

Chorzów
(540) azoplon

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 05.03.13
(510), (511) 1 nawozy organiczne, nawozy nieorganiczne, 
nawozy sztuczne, nawozy wieloskładnikowe, mocznik.

(210) 493013 (220) 2018 11 23
(731) ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, 

Chorzów
(540) FERTIPLON
(510), (511) 1 nawozy organiczne, nawozy nieorganiczne, 
nawozy sztuczne, nawozy wieloskładnikowe, mocznik.

(210) 493017 (220) 2018 11 23
(731) ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, 

Chorzów
(540) AZOPLON
(510), (511) 1 nawozy organiczne, nawozy nieorganiczne, 
nawozy sztuczne, nawozy wieloskładnikowe, mocznik.

(210) 493029 (220) 2018 11 23
(731) NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) NAWROCKI ACADEMY

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów 
(szkolenie), 44 usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia.

(210) 493031 (220) 2018 11 23
(731) NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) NAWROCKI ESTHETICS

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów 
(szkolenie), 44 usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia.

(210) 493036 (220) 2018 11 23
(731) DZT FABRYKA SAMOCHODÓW W LUBLINIE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 
W UPADŁOŚCI, Lublin
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(540) Pasagon
(510), (511) 12 pojazdy samochodowe.

(210) 493043 (220) 2018 11 23
(731) BEST SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) payHELP

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie de-
pozytów przedmiotów wartościowych, usługi ubezpieczenio-
we, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, 
wydawanie kart przedpłaconych i bonów, windykacja, skom-
puteryzowana windykacja wymagalnych należności, windy-
kacja należności i odzyskiwanie długów, windykacja należ-
ności i odzysk długu, pożyczanie pod zastaw, emisja bonów 
wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, 
emisja bonów wartościowych w ramach programu członkow-
skiego dla klientów, emisja bonów wartościowych jako nagro-
da za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w po-
staci bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych, 
emisja kart przedpłaconych, emisja kart przedpłaconych 
do użytku jako elektroniczne bilety podróżne, emisja talo-
nów, kuponów i bonów wartościowych, udzielanie informacji 
związanych z emisją bonów wartościowych, usługi finansowe 
związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, wyda-
wanie bonów używanych jako pieniądze, wydawanie bonów 
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 
badanie wypłacalności finansowej, detaliczne usługi finanso-
we, dokonywanie transakcji finansowych, agencje kredytowe, 
doradztwo dotyczące pożyczek, doradztwo dotyczące poży-
czek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo 
finansowe związane z pożyczkami, doradztwo finansowe 
związane z usługami kredytowymi, doradztwo w zakresie 
kart kredytowych, elektroniczne usługi windykacji należności, 
agencje ściągania należności, agencje ściągania wierzytelno-
ści, agencje windykacji należności, firmy windykacyjne, kon-
sultacje dla klientów w zakresie organizacji spłat długów, od-
zyskiwanie zaległych długów, organizacja ściągania długów, 
organizowanie sprzedaży pożyczek, pobieranie należności 
ze sprzedaży na kredyt, pobieranie płatności za towary i usłu-
gi, restrukturyzacja długów, ściąganie długów, elektroniczne 
transakcje za pomocą kart kredytowych, elektroniczne trans-
akcje pieniężne, elektroniczny transfer środków pieniężnych 
za pośrednictwem telekomunikacji, obsługa płatności, pobie-
ranie płatności, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, 
doradztwo finansowe, 42 aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, analizy systemów komputerowych, bada-
nia naukowe, badania techniczne, chmura obliczeniowa, di-
gitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności 
energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy 
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowa-
nia stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, elektroniczne monitorowanie aktywności zwią-
zanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw 
w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących 
informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Interne-
cie, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja 
oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], 

konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola ja-
kości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektro-
niczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna 
niż konwersja fizyczna, miernictwo [pomiary], monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywa-
nia awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bez-
pieczeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych, 
opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji opro-
gramowania, opracowywanie projektów technicznych, opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], pisanie techniczne, platforma 
jako usługa [PaaS], powielanie programów komputerowych, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla 
osób trzecich, programowanie komputerów, projektowanie 
budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów 
komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, 
testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów 
informacji opartych na stronach internetowych dla osób trze-
cich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii 
danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszuki-
warek internetowych, udzielanie informacji naukowej i doradz-
twa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi 
inżynieryjne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi świadczone 
przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie ochrony anty-
wirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania 
danych, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(210) 493056 (220) 2018 11 23
(731) PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Polish International Development Fund PFR TFI

(531) 26.04.06, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, ba-
dania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji 
i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, informacja o dzia-
łalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, 
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, analiza 
kosztów, doradztwo dotyczące organizowania działalności 
gospodarczej, outsourcing [doradztwo handlowe], pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 
prognozy ekonomiczne, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, analizy rynku, rynkowe badania, statystycz-
ne zestawienia, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsię-
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biorstw, pomóc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub 
przemysłowymi, 36 analizy finansowe, doradztwo w spra-
wach finansowych, zarządzanie finansami, informacje fi-
nansowe, doradztwo finansowe, operacje finansowe, usługi 
finansowe, usługi funduszy zabezpieczających, inwestycje 
kapitałowe, lokaty kapitału, operacje walutowe, transakcje 
finansowe, tworzenie funduszy inwestycyjnych, wycena fi-
nansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości].

(210) 493059 (220) 2018 11 24
(731) KAMIR - KAZIMIERZ KASPRZYCKI, MIROSŁAW 

RADECKI SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) PERFECTA PROFILEBALKONOWE.PL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.05.03
(510), (511) 6 profile balkonowe, profile metalowe, profile 
aluminiowe, metalowe ogrodzenia balkonowe, metalo-
we kanały odpływowe, 19 profile niemetalowe stosowane 
w budownictwie, zabudowania balkonowe niemetalowe, 
ogrodzenia balkonowe niemetalowe, balustrady, nieme-
talowe, do balkonów, odpływy niemetalowe, urządzenia 
z tworzyw sztucznych do odpływu deszczówki, profile oka-
powe do balkonów i tarasów, 35 sprzedaż hurtowa i deta-
liczna profili balkonowych, materiałów budowlanych, płyt 
budowlanych, płytek gresowych, profili dylatacyjnych, profili 
do schodów, profili do płytek, chemii budowlanej, mieszanin 
chemicznych do stosowania w przemyśle budowlanym, pre-
paratów gruntujących do ścian i podłóg, zapraw budowla-
nych, klejów cementowych, mas cementowych, materiałów 
izolacyjnych, profili okapowych do balkonów i tarasów.

(210) 493061 (220) 2018 11 24
(731) SŁOMIŃSKI TOMASZ FIXWHEEL, Wrocław
(540) REGENERACJA DPF FAP

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03, 26.04.18
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna filtrów, filtrów 
cząstek stałych, filtrów DPF/FAP, 37 naprawa filtrów powie-
trza, naprawa filtrów, naprawa filtrów DPF, naprawa urzą-
dzeń do filtrowania powietrza, naprawa filtrów do maszyn 
i silników, naprawa filtrów powietrza wlotowego do maszyn, 
naprawa filtrów powietrza i części do nich, naprawa filtrów 
powietrza wlotowego i części do nich, czyszczenie filtrów 
cząstek stałych, regeneracja filtrów cząstek stałych, czyszcze-
nie filtrów cząstek stałych.

(210) 493063 (220) 2018 11 24
(731) NOGALSKI MAREK, Wrocław
(540) OZE neo Odnawialne Źródła Energii

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, 
montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, konser-
wacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicz-
nych, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, budowa 
użytkowych instalacji słonecznych, instalowanie systemów 
zasilanych energią słoneczną, instalacja systemów paneli sło-
necznych zasilanych energią słoneczną w budynkach miesz-
kalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, instalacja, 
konserwacja i naprawa kolektorów słonecznych, konserwacja 
i naprawa instalacji energii słonecznej, konserwacja i naprawa 
instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, montaż, 
konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, in-
stalacja systemów odprowadzania ciepła, naprawa urządzeń 
do odzyskiwania ciepła, usługi w zakresie napraw wymienni-
ków ciepła, udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją pomp, naprawa i konserwacja pomp ciepła, usłu-
gi doradcze w zakresie instalacji pomp ciepła, instalacja urzą-
dzeń do wytwarzania energii, naprawa instalacji do zaopa-
trzenia w energię, naprawa i konserwacja generatorów energii 
elektrycznej, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarza-
nia energii, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instala-
cji do wytwarzania energii, serwis w sytuacjach awaryjnych 
urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją genera-
torów energii, budowa instalacji wykorzystujących energię 
geotermiczną, instalacja systemów energii wodnej, instalacja 
systemów energii wiatrowej, instalacja urządzeń do oszczę-
dzania energii, naprawa lub konserwacja generatorów energii 
elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania 
energii, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, regularne ser-
wisowanie urządzeń do klimatyzacji, modernizacja instalacji 
do klimatyzacji budynków, instalowanie oraz naprawa syste-
mów klimatyzacyjnych, usługi wykonawców w zakresie insta-
lacji klimatyzacyjnych, usługi uszczelniania otworów wenty-
lacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja, konserwacja 
i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, modernizacja instalacji 
do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, naprawa 
lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych do celów prze-
mysłowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją urządzeń do klimatyzacji, montaż i instalacja 
pomp ciepła, montaż kotłów i instalacji gazowych, serwis 
kotłów i instalacji gazowych, montaż kotłów na paliwo stałe 
takie jak drewno, pelet i biomasa, serwis kotłów na paliwo sta-
łe, montaż urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania c.o., 
serwis urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania.

(210) 493065 (220) 2018 11 24
(731) JAŁKIEWICZ JAN GRZEGORZ GREMUR-AGRO, 

Murowana Goślina
(540) GREMUR AGRO

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 05.03.13, 03.07.03, 03.07.04, 
03.07.06, 03.07.24, 29.01.12

(510), (511) 6 silosy metalowe, stalowe silosy magazynowe, 
metalowe budynki na inwentarz żywy, pojemniki metalowe 
do karmy dla żywego inwentarza, boksy z metalu dla zwie-
rząt, klatki na drób z metalu, 7 zmechanizowane urządzenia 
do pojenia żywego inwentarza, automatyczne urządzenia 
do karmienia żywego inwentarza, inkubatory drobiu, inku-
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batory do jaj, elewatory rolnicze, leje rozładunkowe, maszyny 
dla mleczarstwa, maszyny rolnicze, mechaniczne podajniki 
paszy dla zwierząt, mechanizmy robotyczne stosowane w rol-
nictwie, mieszarki do paszy, rozdrabniarki do pasz, wylęgarki 
drobiu, zmechanizowane podajniki do karmienia zwierząt, 
urządzenia do zraszania, 9 alarmy bezpieczeństwa, alarmy 
antywłamaniowe, instalacje alarmowe, systemy alarmowe, 
czujniki dymu, czujniki płomieni, czujniki elektroniczne, czuj-
niki gazu, czujniki wilgotności, czujniki pomiarowe, czujniki 
przeciwpożarowe, czujniki temperatury, czujki do alarmów, 
czujniki poziomu płynów, czujniki do wykrywania intruzów, 
czujniki używane do kontroli urządzeń, czujniki wykrywające 
otwieranie i zamykanie okien, czujniki wykrywające otwie-
ranie i zamykanie drzwi, urządzenia sterujące oświetleniem, 
urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, programo-
walne sterowniki do urządzeń i przyrządów do oświetlania, 
11 wentylatory do systemów wentylacji, urządzenia wentyla-
cyjne, instalacje wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, grzejniki 
wentylatorowe, wentylatory osiowe, wentylatory wywiewne, 
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej urządzeń do poje-
nia drobiu, karmienia drobiu, wentylacji, ogrzewania, schładza-
nia i oświetlenia ferm, 37 montaż i serwis urządzeń do pojenia 
drobiu, karmienia drobiu, wentylacji, ogrzewania, schładzania 
i oświetlenia ferm.

(210) 493066 (220) 2018 11 24
(731) CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) CALESCO

(531) 27.05.05, 07.01.08, 24.15.01, 29.01.13, 01.15.15
(510), (511) 37 montaż urządzeń grzewczych, montaż insta-
lacji grzewczych, konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, 
naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, instalacja, na-
prawa i konserwacja sprzętu grzewczego, usługi doradcze 
w zakresie instalacji systemów grzewczych na paliwa stałe, 
instalowanie kotłów, czyszczenie i naprawa kotłów, instalacja, 
naprawa i konserwacja rur kotłowych, konserwacja i napra-
wa kotłów na paliwa stałe, naprawa i konserwacja instalacji 
gazowych i elektrycznych, montaż instalacji kanalizacyjnych, 
gazowych i wodociągowych, konserwacja i naprawa turbin 
gazowych, naprawa lub konserwacja gazowych podgrze-
waczy wody, konserwacja i naprawa palników, regulowanie 
i naprawa palników olejowych, instalowanie systemów za-
silanych energią słoneczną, konserwacja i naprawa instalacji 
grzewczych zasilanych energią słoneczną, montaż instalacji 
centralnego ogrzewania, montaż urządzeń centralnego 
ogrzewania, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewa-
nia, modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, budo-
wa instalacji do ogrzewania geotermicznego, naprawa lub 
konserwacja sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia 
wody, konserwacja i naprawa urządzeń do oczyszczania 
wody, konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, kon-
serwacja i naprawa ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
palników, udzielanie informacji dotyczących naprawy lub 
konserwacji kotłów, udostępnianie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją gazowych podgrzewaczy wody, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją urządzeń do oczyszczania wody, udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu do kontroli 
poziomu zanieczyszczenia wody, usługi doradcze związane 
z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia.

(210) 493067 (220) 2018 11 24
(731) GIEREŚ TOMASZ BIRINCI, Łańcut
(540) BIRINCI
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, 
bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, 
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, 
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, 
przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla tury-
stów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje sa-
moobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie 
napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, spersonalizowane usługi planowania 
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, udziela-
nie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji 
w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przy-
gotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restau-
racji, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi cateringu 
zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi 
doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność 
i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żyw-
ność, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji fast-fo-
od, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi 
restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach 
klientów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w za-
kresie gotowania posiłków, usługi w zakresie żywności i na-
pojów na wynos, przygotowywanie i serwowanie gotowych 
posiłków składających się głównie z kebaba.

(210) 493068 (220) 2018 11 24
(731) ADAMUS ZENON BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW 

KAPITAŁOWYCH, Kraków
(540) ALPAKA

(531) 03.02.13, 03.02.15, 03.02.24, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 olej canola, olej kokosowy, olej maślany, olej 
chili, oleje jadalne, oleje spożywcze, oleje smakowe, olej 
z orzechów, spożywczy olej kokosowy, jadalny olej rzepa-
kowy, olej kukurydziany, olej sezamowy, olej sojowy, olej 
palmowy jadalny, oleje do gotowania, oleje z przyprawami, 
olej z oliwek jadalny, olej sojowy do gotowania, olej z orze-
chów ziemnych, olej wielorybi do spożycia, olej z pestek 
winogron, olej kostny do celów spożywczych, olej z sie-
mienia lnianego jadalny, olej słonecznikowy do celów spo-
żywczych, olej arachidowy do celów spożywczych, oleje 
zwierzęce do celów spożywczych, oleje roślinne do celów 
spożywczych, mieszanka olejów do celów spożywczych, 
oleje utwardzone do celów spożywczych, olej z orzecha 
palmowego do żywności, olej z pestek kamelii do jedzenia, 
olej z nasion chia do żywności, olej z pachnotki do celów 
kulinarnych, organiczny olej kokosowy do celów kulinar-
nych, oleje jadalne do polewania artykułów spożywczych, 
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zmieszane oleje roślinne do celów kulinarnych, olej z pestek 
dyni do celów spożywczych, olej z otrąb ryżowych do ce-
lów spożywczych, oleje jadalne do użytku w gotowaniu 
artykułów spożywczych, 32 soki, sok winogronowy, sok 
pomarańczowy, sok grejpfrutowy, sok żurawinowy, soki 
warzywne, soki gazowane, soki aloesowe, sok z melona, sok 
z guawy, sok z mango, sok z granatów, sok z arbuza, soki 
pomidorowe jako napoje, mieszane soki owocowe, skon-
centrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe, soki 
owocowe jako napoje, koncentraty soków owocowych, 
zagęszczony pomarańczowy sok owocowy, sok z czarnej 
porzeczki, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, 
napoje z soku pomarańczowego, napoje z sokiem anana-
sowym, skondensowany sok z wędzonych śliwek, napoje 
zawierające głównie soki owocowe, bezalkoholowe napoje 
zawierające soki warzywne, napoje bezalkoholowe zawiera-
jące soki owocowe, bezalkoholowe napoje z soku warzyw-
nego, syrop z soku z limonki, sok z limonki do sporządzania 
napojów, sok z cytryny do sporządzania napojów, napój 
z soku cytrynowego z cukrem, napoje na bazie soku z wino-
gron, napoje na bazie soku z imbiru, napoje na bazie soku 
z zielonych warzyw, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie 
soków owocowych, napoje na bazie soku z czerwonego 
żeń-szenia, napój z gotowanego ziarna jęczmienia z sokiem 
pomarańczowym, napój z gotowanego ziarna jęczmienia 
z sokiem cytrynowym, napoje składające się z mieszan-
ki soków owocowych i warzywnych, lemoniada, syropy 
do produkcji lemoniady, napój imbirowy, napoje odalkoho-
lizowane, napoje orzeźwiające, woda, napoje izotoniczne, 
napoje warzywne, napoje energetyzujące, napoje półmro-
żone, napoje owocowe, napoje serwatkowe, sorbety jako 
napoje, napoje typu kola, napoje dla sportowców, napoje 
zawierające witaminy, napoje owocowe niealkoholowe, 
napoje bezalkoholowe, mrożone napoje owocowe, napoje 
z guaraną, woda mineralna, toniki jako napoje nielecznicze, 
aromatyzowane napoje gazowane, napoje aromatyzowane 
owocami, woda mineralizowana, mrożone napoje gazowa-
ne, niegazowane napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe 
napoje słodowe, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, 
woda kokosowa jako napój, bezalkoholowy gazowany na-
pój imbirowy, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
napoje na bazie owoców, kwas chlebowy, napoje sportowe 
wzbogacane proteinami, bezalkoholowe aromatyzowane 
napoje gazowane, napoje wzbogacone substancjami od-
żywczymi, napoje na bazie kokosu, warzywne napoje typu 
smoothie, napoje z fasoli mung, koktajle bezalkoholowe, 
esencje do produkcji napojów, proszki do sporządzania na-
pojów, wyciągi do sporządzania napojów, napój gazowany 
o smaku waniliowym, sfermentowany napój z fasoli, napo-
je bezalkoholowe na bazie miodu, bezalkoholowe napoje 
gazowane aromatyzowane herbatą, woda gazowana wzbo-
gacona witaminami, napoje funkcjonalne na bazie wody, 
napoje na bazie wędzonych śliwek, napoje bezalkoholowe 
o smaku piwa, ekstrakty chmielowe do sporządzania na-
pojów, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, 
preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, napoje 
na bazie orzechów i soi, napoje na bazie owsa niebędą-
ce substytutami mleka, syropy do sporządzania napojów 
na bazie serwatki, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty 
mleka, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herba-
ty, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej wody, soków, 
lemoniad, napojów, olejów do celów spożywczych.

(210) 493069 (220) 2018 11 24
(731) ADAMUS ZENON BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW 

KAPITAŁOWYCH, Kraków

(540) eXTRACT

(531) 27.05.05, 27.05.21, 29.01.13, 26.03.01
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, 
piwo korzenne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, imi-
tacja piwa, piwa smakowe, mineralizowane piwa, brzeczka 
piwna, piwo pełne jasne, czarne piwo ze słodu palonego, 
barley wine, piwo typu saison, piwo typu koźlak, piwo o sma-
ku kawy, drinki na bazie piwa, piwo typu ale, piwo jasne typu 
ale, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu 
stout, porter, indyjskie piwa jasne ale, napoje bezalkoholowe 
o smaku piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, wyciąg 
z chmielu do wytwarzania piwa, shandy, 35 usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej piw, piw słodowych, piw bezalkoho-
lowych, piw korzennych, piw pszenicznych, piw rzemieślni-
czych, imitacji piw, piw smakowych, mineralizowanych piw, 
brzeczki piwnej, piw pełnych jasnych, czarnych piw ze słodu 
palonego, barley wine, piw typu saison, piw typu koźlak, piw 
o smaku kawy, drinków na bazie piwa, piw typu ale, piw ja-
snych typu ale, napojów na bazie piwa, piw o małej zawar-
tości alkoholu, stoutów, porterów, indyjskich piw jasnych 
ale, napojów bezalkoholowych o smaku piwa, ekstraktów 
chmielu do produkcji piwa, wyciągów z chmielu do wytwa-
rzania piwa, shandy.

(210) 493070 (220) 2018 11 24
(731) ROLEWSKI PAWEŁ SAFETY FOR OPERATION, 

Skierniewice
(540) SFORO safety for operation

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe i coaching, orga-
nizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, 
organizowanie szkoleń biznesowych, usługi szkolenia za-
wodowego, usługi szkolenia personelu, trening osobisty, 
zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów 
szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, 
prowadzenie seminariów szkoleniowych, doradztwo w za-
kresie szkoleń, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia 
w zakresie umiejętności biznesowych, przygotowanie pre-
zentacji do celów szkoleniowych, organizowanie zjazdów 
w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie 
imprez szkoleniowych, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń 
biznesowych, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobi-
stego, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarzą-
dzania biznesowego, usługi doradztwa dotyczące opra-
cowywania kursów szkoleniowych, doradztwo w zakresie 
szkoleń biznesowych, przygotowanie zawodowe z zakresu 
bezpieczeństwa osobistego, szkolenia techniczne w zakre-
sie bezpieczeństwa, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa, edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, szkolenie personelu dla zapewnienia maksy-
malnej ochrony bezpieczeństwa, usługi edukacyjne i szkole-
niowe związane z bhp, doradztwo szkoleniowe w zakresie 
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zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, 
usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, zapewnianie 
kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, 
usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami 
zarządzania, programy edukacyjne i szkoleniowe w zakre-
sie zarządzania ryzykiem, usługi edukacyjne i szkoleniowe 
związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi 
edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi doradcze w za-
kresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi 
edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, szko-
lenia w zakresie technik komunikacyjnych, usługi edukacyjne 
dla dorosłych dotyczące audytu, wypożyczanie materiałów 
szkoleniowych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
rozpowszechnianie, materiałów edukacyjnych, publikacja 
materiałów edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych 
rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, produko-
wanie materiałów szkoleniowych rozprowadzanych podczas 
seminariów z zakresu zarządzania, produkcja materiałów kur-
sowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach.

(210) 493071 (220) 2018 11 24
(731) KANDO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(540) Refloactive
(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) 493072 (220) 2018 11 26
(731) Vinex-Slavyantsi AD, Slavyantsi, BG
(540) CÒTE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wino.

(210) 493073 (220) 2018 11 26
(731) KASKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) Grand Milk Platinum
(510), (511) 29 produkty mleczne.

(210) 493074 (220) 2018 11 26
(731) KASKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 493076 (220) 2018 11 26
(731) KASKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) creamee
(510), (511) 29 produkty mleczne.

(210) 493078 (220) 2018 11 26
(731) KASKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) Grand Milk Gold
(510), (511) 29 produkty mleczne.

(210) 493082 (220) 2018 11 23
(731) PAPROCKI JAKUB RADOSŁAW CODELAND, Prądki
(540) spoglo
(510), (511) 38 usługi związane z elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń, fora dla serwisów społecznościowych, zapewnia-
nie dostępu do baz danych, wspomagane komputerowo 
przesyłanie wiadomości i obrazów, przesyłanie wiadomości, 
poczta elektroniczna, agencje informacyjne, usługi przywo-
ławcze, łączność poprzez terminale komputerowe, udostęp-
nianie forów internetowych online, transfer strumieniowy 
danych.

(210) 493087 (220) 2018 11 26
(731) Aphria Inc., Leamington, CA
(540) APHRIA
(510), (511) 3 dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki 
do kąpieli, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, ko-
smetyki do pielęgnacji urody, kremy do ciała, kosmetyki 
w formie żeli, płyny pielęgnacyjne, kosmetyki do pielęgna-
cji ciała i urody, kremy do ciała, olejki do ciała, kremy kosme-
tyczne, olejki do celów kosmetycznych, kosmetyki i makija-
że, płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, mleczko do twarzy 
i ciała, balsamy do twarzy, preparaty do włosów, preparaty 
do układania włosów, kremy do rąk, balsamy do rąk, prepa-
raty do pielęgnacji ust, odżywki do ust, błyszczyki do ust, 
mydła w płynie, kremy do masażu, olejki do masażu, nie-
lecznicze pianki do kąpieli, nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji włosów, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, 
nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry głowy, kremy 
do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, olejki 
toaletowe, preparaty do pielęgnacji skóry, kremy do skóry, 
środki zmiękczające skórę (emolienty), balsamy do ciała, 
mydło do skóry, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do użyt-
ku osobistego, 5 produkt związany z konopiami indyjskimi, 
tzn. olejki, olejki pochodzące z konopi indyjskich, konopie 
indyjskie i marihuana, produkty związane z konopiami in-
dyjskimi, tzn. olejki, maści, pasty skoncentrowane, nalewki, 
tabletki i kapsułki, wszystkie zawierające konopie indyjskie, 
olejki, maści, pasty skoncentrowane, nalewki, tabletki i kap-
sułki, wszystkie zawierające żywice i olejki pochodzące 
z konopi indyjskich, nutraceutyki do celów medycznych, 
nutraceutyki do celów medycznych zawierające konopie 
indyjskie, nutraceutyki do celów medycznych zawierają-
ce pochodne konopi indyjskich, tzn. żywice i olejki, kremy 
do skóry z antybiotykiem, mydła w kostce i w płynie, do-
datki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki do kąpieli, kremy 
do ciała, olejki do ciała, balsamy do ciała i kremy do twarzy, 
mleczko do twarzy i ciała, kremy do twarzy oraz prepara-
ty do pielęgnacji skóry, wszystkie zawierające pochodne 
konopi indyjskich, każdy spośród wymienionych powyżej 
produktów służy uśmierzaniu bólu, odprężeniu, zmniej-
szeniu stresu i zmęczenia, do poprawy nastroju, utrzymy-
wania ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia, 
do radzenia sobie z lękiem i depresją, jako środek nasen-
ny, intymne preparaty nawilżające, plastry transdermalne 
zawierające konopie indyjskie, aerozole ustne zawierające 
konopie indyjskie, 9 publikacje elektroniczne, a mianowi-
cie biuletyny, broszury, raporty i przewodniki dotyczące 
konopi indyjskich, 16 publikacje drukowane, a mianowicie 
biuletyny, broszury, raporty i przewodniki dotyczące kono-
pi indyjskich, 21 słoiki, 25 kostiumy lekkoatletyczne, czap-
ki bejsbolówki, stroje plażowe, czapki, ubrania codzienne, 
okrycia robocze [kombinezony], japonki, rękawiczki, czap-
ki do gry w golfa, koszulki polo, nakrycia głowy, opaski 
na głowę, koszulki z długim rękawem, rękawiczki z jednym 
palcem, fantazyjne nakrycia głowy, sandały, koszule, bluzy 
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sportowe, toczki, koszulki z krótkim rękawem, 29 olejki i ży-
wice pochodzące z konopi indyjskich, nie do zastosowania 
medycznego, produkt związany z konopiami indyjskimi, 
a mianowicie olejki, olejki pochodzące z konopi indyjskich, 
żywność zawierająca konopie indyjskie, żywice i olejki 
z konopi indyjskich, a mianowicie masło, 30 żywność za-
wierająca konopie indyjskie, żywice i olejki z konopi indyj-
skich, a mianowicie, czekoladki, ciasteczka, brownie [ciastka 
czekoladowe], wyroby cukiernicze i batony energetyczne, 
herbata, produkty związane z konopiami indyjskimi, a mia-
nowicie herbaty zawierające konopie indyjskie oraz herbaty 
zawierające pochodne konopi indyjskich tzn. żywice i olej-
ki, 31 żywe rośliny konopi indyjskich, żywe rośliny marihu-
any, nasiona konopi indyjskich, 32 napoje na bazie owoców 
lub warzyw, napoje owocowe i soki owocowe, bezalko-
holowe napoje gazowane, napoje energetyzujące, każdy 
zawierający pochodne konopi indyjskich, napoje na bazie 
owoców lub warzyw, napoje owocowe i soki owocowe, 
bezalkoholowe napoje gazowane, napoje energetyzujące, 
każdy zawierający żywice i olejki pochodzące z konopi in-
dyjskich, 34 suszona marihuana, suszone konopie indyjskie, 
pochodne konopi indyjskich, a mianowicie żywice i olejki, 
konopie indyjskie i marihuana do użytku rekreacyjnego, 
artykuły do użytku z tytoniem, a mianowicie fajki, wo-
reczki na marihuanę i konopie indyjskie, zapalniczki dla 
palaczy, młynki do konopi indyjskich i marihuany, wapo-
ryzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, 35 sprze-
daż detaliczna, hurtowa i dystrybucja marihuany i konopi 
indyjskich, produktów związanych z konopiami indyjskimi, 
produktów pochodnych konopi indyjskich oraz natural-
nych produktów wspomagających zdrowie zawierających 
konopie indyjskie, sprzedaż detaliczna marihuany i konopi 
indyjskich online (przez Internet), udostępnianie informacji 
konsumentom o miejscach sprzedaży konopi indyjskich, 
prowadzenie stron internetowych zawierających oceny, 
komentarze i rekomendacje dotyczące produktów i usług 
dla celów handlowych zamieszczone przez użytkowników 
dotyczące marihuany i konopi indyjskich, 39 pakowanie 
marihuany i konopi indyjskich, produktów związanych 
z konopiami indyjskimi, produktów pochodnych konopi 
indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających 
zdrowie zawierających konopie indyjskie, 41 udostępnianie 
strony internetowej zawierającej informacje w zakresie roz-
rywki związane z kulturą konopi indyjskich, udostępnianie 
aktualności w postaci przekazywania wiadomości bieżą-
cych za pośrednictwem strony internetowej dotyczących 
konopi indyjskich oraz kultury związanej z konopiami indyj-
skimi, prowadzenie strony internetowej zawierającej infor-
macje edukacyjne w zakresie konopi indyjskich, 42 usługi 
badawcze w dziedzinie marihuany i konopi indyjskich, pro-
duktów związanych z konopiani indyjskimi, produktów po-
chodnych konopi indyjskich oraz naturalnych produktów 
wspomagających zdrowie zawierających konopie indyjskie, 
44 usługi w zakresie rozmnażania, hodowli, uprawy, zbioru 
i produkcji marihuany i konopi indyjskich, 45 usługi kompu-
terowe, a mianowicie usługi serwisów społecznościowych 
online dla zarejestrowanych użytkowników mające na celu 
prowadzenie dyskusji, otrzymywanie informacji zwrotnej 
od innych użytkowników, od społeczności wirtualnych oraz 
porozumiewanie się za pośrednictwem portali społeczno-
ściowych w sprawach dotyczących konopi indyjskich.

(210) 493089 (220) 2018 11 26
 (310) 1,922,322 (320) 2018 09 27 (330) CA
(731) Aphria Inc., Leamington, CA

(540) aphria inc.

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki do ką-
pieli, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, kosmetyki 
do pielęgnacji urody, kremy do ciała, kosmetyki w formie 
żeli, płyny pielęgnacyjne, kosmetyki do pielęgnacji ciała 
i urody, kremy do ciała, olejki do ciała, kremy kosmetycz-
ne, olejki do celów kosmetycznych, kosmetyki i makija-
że, płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, mleczko do twarzy 
i ciała, balsamy do twarzy, preparaty do włosów, preparaty 
do układania włosów, kremy do rąk, balsamy do rąk, prepa-
raty do pielęgnacji ust, odżywki do ust, błyszczyki do ust, 
mydła w płynie, kremy do masażu, olejki do masażu, nie-
lecznicze pianki do kąpieli, nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji włosów, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, 
nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry głowy, kremy 
do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, olej-
ki toaletowe, preparaty do pielęgnacji skóry, kremy do skó-
ry, środki zmiękczające skórę (emolienty), balsamy do ciała, 
mydło do skóry, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do użytku 
osobistego, 5 produkt związany z konopiami indyjskimi, tzn. 
olejki, olejki pochodzące z konopi indyjskich, konopie indyj-
skie i marihuana, produkty związane z konopiami indyjskimi, 
tzn. olejki, maści, pasty skoncentrowane, nalewki, tabletki 
i kapsułki, wszystkie zawierające konopie indyjskie, olejki, 
maści, pasty skoncentrowane, nalewki, tabletki i kapsułki, 
wszystkie zawierające żywice i olejki pochodzące z konopi 
indyjskich, nutraceutyki do celów medycznych, nutraceu-
tyki do celów medycznych zawierające konopie indyjskie, 
nutraceutyki do celów medycznych zawierające pochodne 
konopi indyjskich, tzn. żywice i olejki, kremy do skóry z an-
tybiotykiem, mydła w kostce i w płynie, dodatki do kąpieli, 
zioła do kąpieli, olejki do kąpieli, kremy do ciała, olejki do cia-
ła, balsamy do ciała i kremy do twarzy, mleczko do twarzy 
i ciała, kremy do twarzy oraz preparaty do pielęgnacji skóry, 
wszystkie zawierające pochodne konopi indyjskich, każdy 
spośród wymienionych powyżej produktów służy uśmie-
rzaniu bólu, odprężeniu, zmniejszeniu stresu i zmęczenia, 
do poprawy nastroju, utrzymywania ogólnego stanu zdro-
wia i dobrego samopoczucia, do radzenia sobie z lękiem 
i depresją, jako środek nasenny, intymne preparaty nawilża-
jące, plastry transdermalne zawierające konopie indyjskie, 
aerozole ustne zawierające konopie indyjskie, 9 publikacje 
elektroniczne, a mianowicie biuletyny, broszury, raporty 
i przewodniki dotyczące konopi indyjskich, 16 publikacje 
drukowane, a mianowicie biuletyny, broszury, raporty i prze-
wodniki dotyczące konopi indyjskich, 21 słoiki, 25 kostiumy 
lekkoatletyczne, czapki bejsbolówki, stroje plażowe, czapki, 
ubrania codzienne, okrycia robocze [kombinezony], japon-
ki, rękawiczki, czapki do gry w golfa, koszulki polo, nakrycia 
głowy, opaski na głowę, koszulki z długim rękawem, ręka-
wiczki z jednym palcem, fantazyjne nakrycia głowy, sandały, 
koszule, bluzy sportowe, toczki, koszulki z krótkim rękawem, 
29 olejki i żywice pochodzące z konopi indyjskich, nie do za-
stosowania medycznego, produkt związany z konopiami 
indyjskimi, a mianowicie olejki, olejki pochodzące z konopi 
indyjskich, żywność zawierająca konopie indyjskie, żywice 
i olejki z konopi indyjskich, a mianowicie masło, 30 żywność 
zawierająca konopie indyjskie, żywice i olejki z konopi indyj-
skich, a mianowicie, czekoladki, ciasteczka, brownie [ciastka 
czekoladowe], wyroby cukiernicze i batony energetyczne, 
herbata, produkty związane z konopiami indyjskimi, a mia-
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nowicie herbaty zawierające konopie indyjskie oraz herbaty 
zawierające pochodne konopi indyjskich tzn. żywice i olejki, 
31 żywe rośliny konopi indyjskich, żywe rośliny marihuany, 
nasiona konopi indyjskich, 32 napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje owocowe i soki owocowe, bezalkoholowe 
napoje gazowane, napoje energetyzujące, każdy zawierający 
pochodne konopi indyjskich, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje owocowe i soki owocowe, bezalkoholowe 
napoje gazowane, napoje energetyzujące, każdy zawierający 
żywice i olejki pochodzące z konopi indyjskich, 34 suszona 
marihuana, suszone konopie indyjskie, pochodne konopi in-
dyjskich, a mianowicie żywice i olejki, konopie indyjskie i ma-
rihuana do użytku rekreacyjnego, artykuły do użytku z tyto-
niem, a mianowicie fajki, woreczki na marihuanę i konopie 
indyjskie, zapalniczki dla palaczy, młynki do konopi indyj-
skich i marihuany, waporyzatory dla palaczy, do stosowania 
doustnego, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i dystrybucja 
marihuany i konopi indyjskich, produktów związanych z ko-
nopiami indyjskimi, produktów pochodnych konopi indyj-
skich oraz naturalnych produktów wspomagających zdrowie 
zawierających konopie indyjskie, sprzedaż detaliczna mari-
huany i konopi indyjskich online (przez Internet), udostępnia-
nie informacji konsumentom o miejscach sprzedaży konopi 
indyjskich, prowadzenie stron internetowych zawierających 
oceny, komentarze i rekomendacje dotyczące produktów 
i usług dla celów handlowych zamieszczone przez użytkow-
ników dotyczące marihuany i konopi indyjskich, 39 pakowa-
nie marihuany i konopi indyjskich, produktów związanych 
z konopiami indyjskimi, produktów pochodnych konopi 
indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających 
zdrowie zawierających konopie indyjskie, 41 udostępnianie 
strony internetowej zawierającej informacje w zakresie roz-
rywki związane z kulturą konopi indyjskich, udostępnianie 
aktualności w postaci przekazywania wiadomości bieżących 
za pośrednictwem strony internetowej dotyczących kono-
pi indyjskich oraz kultury związanej z konopiami indyjskimi, 
prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje 
edukacyjne w zakresie konopi indyjskich, 42 usługi badaw-
cze w dziedzinie marihuany i konopi indyjskich, produktów 
związanych z konopiani indyjskimi, produktów pochodnych 
konopi indyjskich oraz naturalnych produktów wspomaga-
jących zdrowie zawierających konopie indyjskie, 44 usługi 
w zakresie rozmnażania, hodowli, uprawy, zbioru i produk-
cji marihuany i konopi indyjskich, 45 usługi komputerowe, 
a mianowicie usługi serwisów społecznościowych online dla 
zarejestrowanych użytkowników mające na celu prowadze-
nie dyskusji, otrzymywanie informacji zwrotnej od innych 
użytkowników, od społeczności wirtualnych oraz porozu-
miewanie się za pośrednictwem portali społecznościowych 
w sprawach dotyczących konopi indyjskich.

(210) 493092 (220) 2018 11 26
(731) Aphria Inc., Leamington, CA
(540) A

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 3 dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki do ką-
pieli, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, kosmetyki 
do pielęgnacji urody, kremy do ciała, kosmetyki w formie 

żeli, płyny pielęgnacyjne, kosmetyki do pielęgnacji ciała 
i urody, kremy do ciała, olejki do ciała, kremy kosmetycz-
ne, olejki do celów kosmetycznych, kosmetyki i makija-
że, płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, mleczko do twarzy 
i ciała, balsamy do twarzy, preparaty do włosów, preparaty 
do układania włosów, kremy do rąk, balsamy do rąk, prepa-
raty do pielęgnacji ust, odżywki do ust, błyszczyki do ust, 
mydła w płynie, kremy do masażu, olejki do masażu, nie-
lecznicze pianki do kąpieli, nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji włosów, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, 
nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry głowy, kremy 
do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, olej-
ki toaletowe, preparaty do pielęgnacji skóry, kremy do skó-
ry, środki zmiękczające skórę (emolienty), balsamy do ciała, 
mydło do skóry, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do użytku 
osobistego, 5 produkt związany z konopiami indyjskimi, tzn. 
olejki, olejki pochodzące z konopi indyjskich, konopie indyj-
skie i marihuana, produkty związane z konopiami indyjskimi, 
tzn. olejki, maści, pasty skoncentrowane, nalewki, tabletki 
i kapsułki, wszystkie zawierające konopie indyjskie, olejki, 
maści, pasty skoncentrowane, nalewki, tabletki i kapsułki, 
wszystkie zawierające żywice i olejki pochodzące z konopi 
indyjskich, nutraceutyki do celów medycznych, nutraceu-
tyki do celów medycznych zawierające konopie indyjskie, 
nutraceutyki do celów medycznych zawierające pochodne 
konopi indyjskich, tzn. żywice i olejki, kremy do skóry z an-
tybiotykiem, mydła w kostce i w płynie, dodatki do kąpieli, 
zioła do kąpieli, olejki do kąpieli, kremy do ciała, olejki do cia-
ła, balsamy do ciała i kremy do twarzy, mleczko do twarzy 
i ciała, kremy do twarzy oraz preparaty do pielęgnacji skóry, 
wszystkie zawierające pochodne konopi indyjskich, każdy 
spośród wymienionych powyżej produktów służy uśmie-
rzaniu bólu, odprężeniu, zmniejszeniu stresu i zmęczenia, 
do poprawy nastroju, utrzymywania ogólnego stanu zdro-
wia i dobrego samopoczucia, do radzenia sobie z lękiem 
i depresją, jako środek nasenny, intymne preparaty nawilża-
jące, plastry transdermalne zawierające konopie indyjskie, 
aerozole ustne zawierające konopie indyjskie, 9 publikacje 
elektroniczne, a mianowicie biuletyny, broszury, raporty 
i przewodniki dotyczące konopi indyjskich, 16 publikacje 
drukowane, a mianowicie biuletyny, broszury, raporty i prze-
wodniki dotyczące konopi indyjskich, 21 słoiki, 25 kostiumy 
lekkoatletyczne, czapki bejsbolówki, stroje plażowe, czapki, 
ubrania codzienne, okrycia robocze [kombinezony], japon-
ki, rękawiczki, czapki do gry w golfa, koszulki polo, nakrycia 
głowy, opaski na głowę, koszulki z długim rękawem, ręka-
wiczki z jednym palcem, fantazyjne nakrycia głowy, sandały, 
koszule, bluzy sportowe, toczki, koszulki z krótkim rękawem, 
29 olejki i żywice pochodzące z konopi indyjskich, nie do za-
stosowania medycznego, produkt związany z konopiami 
indyjskimi, a mianowicie olejki, olejki pochodzące z konopi 
indyjskich, żywność zawierająca konopie indyjskie, żywice 
i olejki z konopi indyjskich, a mianowicie masło, 30 żywność 
zawierająca konopie indyjskie, żywice i olejki z konopi indyj-
skich, a mianowicie, czekoladki, ciasteczka, brownie [ciastka 
czekoladowe], wyroby cukiernicze i batony energetyczne, 
herbata, produkty związane z konopiami indyjskimi, a mia-
nowicie herbaty zawierające konopie indyjskie oraz herbaty 
zawierające pochodne konopi indyjskich tzn. żywice i olejki, 
31 żywe rośliny konopi indyjskich, żywe rośliny marihuany, 
nasiona konopi indyjskich, 32 napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje owocowe i soki owocowe, bezalkoholowe 
napoje gazowane, napoje energetyzujące, każdy zawierający 
pochodne konopi indyjskich, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje owocowe i soki owocowe, bezalkoholowe 
napoje gazowane, napoje energetyzujące, każdy zawierający 
żywice i olejki pochodzące z konopi indyjskich, 34 suszona 
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marihuana, suszone konopie indyjskie, pochodne konopi in-
dyjskich, a mianowicie żywice i olejki, konopie indyjskie i ma-
rihuana do użytku rekreacyjnego, artykuły do użytku z tyto-
niem, a mianowicie fajki, woreczki na marihuanę i konopie 
indyjskie, zapalniczki dla palaczy, młynki do konopi indyj-
skich i marihuany, waporyzatory dla palaczy, do stosowania 
doustnego, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i dystrybucja 
marihuany i konopi indyjskich, produktów związanych z ko-
nopiami indyjskimi, produktów pochodnych konopi indyj-
skich oraz naturalnych produktów wspomagających zdrowie 
zawierających konopie indyjskie, sprzedaż detaliczna mari-
huany i konopi indyjskich online (przez Internet), udostępnia-
nie informacji konsumentom o miejscach sprzedaży konopi 
indyjskich, prowadzenie stron internetowych zawierających 
oceny, komentarze i rekomendacje dotyczące produktów 
i usług dla celów handlowych zamieszczone przez użytkow-
ników dotyczące marihuany i konopi indyjskich, 39 pakowa-
nie marihuany i konopi indyjskich, produktów związanych 
z konopiami indyjskimi, produktów pochodnych konopi 
indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających 
zdrowie zawierających konopie indyjskie, 41 udostępnianie 
strony internetowej zawierającej informacje w zakresie roz-
rywki związane z kulturą konopi indyjskich, udostępnianie 
aktualności w postaci przekazywania wiadomości bieżących 
za pośrednictwem strony internetowej dotyczących kono-
pi indyjskich oraz kultury związanej z konopiami indyjskimi, 
prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje 
edukacyjne w zakresie konopi indyjskich, 42 usługi badaw-
cze w dziedzinie marihuany i konopi indyjskich, produktów 
związanych z konopiani indyjskimi, produktów pochodnych 
konopi indyjskich oraz naturalnych produktów wspomaga-
jących zdrowie zawierających konopie indyjskie, 44 usługi 
w zakresie rozmnażania, hodowli, uprawy, zbioru i produk-
cji marihuany i konopi indyjskich, 45 usługi komputerowe, 
a mianowicie usługi serwisów społecznościowych online dla 
zarejestrowanych użytkowników mające na celu prowadze-
nie dyskusji, otrzymywanie informacji zwrotnej od innych 
użytkowników, od społeczności wirtualnych oraz porozu-
miewanie się za pośrednictwem portali społecznościowych 
w sprawach dotyczących konopi indyjskich.

(210) 493096 (220) 2018 11 26
 (310) 1,912,922 (320) 2018 08 01 (330) CA
(731) Aphria Inc., Leamington, CA
(540) A aphria

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 3 dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki do ką-
pieli, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, kosmetyki 
do pielęgnacji urody, kremy do ciała, kosmetyki w formie 
żeli, płyny pielęgnacyjne, kosmetyki do pielęgnacji ciała 
i urody, kremy do ciała, olejki do ciała, kremy kosmetyczne, 
olejki do celów kosmetycznych, kosmetyki i makijaże, płyny 
do pielęgnacji twarzy i ciała, mleczko do twarzy i ciała, balsa-
my do twarzy, preparaty do włosów, preparaty do układania 
włosów, kremy do rąk, balsamy do rąk, preparaty do pielę-
gnacji ust, odżywki do ust, błyszczyki do ust, mydła w pły-
nie, kremy do masażu, olejki do masażu, nielecznicze pianki 
do kąpieli, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji skóry głowy, kremy do pielęgnacji skóry, 
inne niż do użytku medycznego, olejki toaletowe, preparaty 
do pielęgnacji skóry, kremy do skóry, środki zmiękczające 

skórę (emolienty), balsamy do ciała, mydło do skóry, mydła 
do pielęgnacji ciała, mydła do użytku osobistego, 5 produkt 
związany z konopiami indyjskimi, tzn. olejki, olejki pocho-
dzące z konopi indyjskich, konopie indyjskie i marihuana, 
produkty związane z konopiami indyjskimi, tzn. olejki, maści, 
pasty skoncentrowane, nalewki, tabletki i kapsułki, wszystkie 
zawierające konopie indyjskie, olejki, maści, pasty skoncen-
trowane, nalewki, tabletki i kapsułki, wszystkie zawierające 
żywice i olejki pochodzące z konopi indyjskich, nutraceutyki 
do celów medycznych, nutraceutyki do celów medycznych 
zawierające konopie indyjskie, nutraceutyki do celów me-
dycznych zawierające pochodne konopi indyjskich, tzn. ży-
wice i olejki, kremy do skóry z antybiotykiem, mydła w kostce 
i w płynie, dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki do ką-
pieli, kremy do ciała, olejki do ciała, balsamy do ciała i kre-
my do twarzy, mleczko do twarzy i ciała, kremy do twarzy 
oraz preparaty do pielęgnacji skóry, wszystkie zawierające 
pochodne konopi indyjskich, każdy spośród wymienionych 
powyżej produktów służy uśmierzaniu bólu, odprężeniu, 
zmniejszeniu stresu i zmęczenia, do poprawy nastroju, utrzy-
mywania ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia, 
do radzenia sobie z lękiem i depresją, jako środek nasenny, 
intymne preparaty nawilżające, plastry transdermalne zawie-
rające konopie indyjskie, aerozole ustne zawierające kono-
pie indyjskie, konopie indyjskie i marihuana, produkt zwią-
zany z konopiami indyjskimi, tzn. olejki, olejki pochodzące 
z konopi indyjskich, każdy spośród wymienionych powyżej 
produktów służy uśmierzaniu bólu, odprężeniu, zmniejsze-
niu stresu i zmęczenia, do poprawy nastroju, utrzymywania 
ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia, do radze-
nia sobie z lękiem i depresją, jako środek nasenny, 9 publika-
cje elektroniczne, a mianowicie biuletyny, broszury, raporty 
i przewodniki dotyczące konopi indyjskich, 16 publikacje 
drukowane, a mianowicie biuletyny, broszury, raporty i prze-
wodniki dotyczące konopi indyjskich, 21 słoiki, 25 kostiumy 
lekkoatletyczne, czapki bejsbolówki, stroje plażowe, czapki, 
ubrania codzienne, okrycia robocze [kombinezony], japon-
ki, rękawiczki, czapki do gry w golfa, koszulki polo, nakrycia 
głowy, opaski na głowę, koszulki z długim rękawem, ręka-
wiczki z jednym palcem, fantazyjne nakrycia głowy, sandały, 
koszule, bluzy sportowe, toczki, koszulki z krótkim rękawem, 
29 olejki i żywice pochodzące z konopi indyjskich, nie do za-
stosowania medycznego, produkt związany z konopiami 
indyjskimi, a mianowicie olejki, olejki pochodzące z konopi 
indyjskich, żywność zawierająca konopie indyjskie, żywice 
i olejki z konopi indyjskich, a mianowicie masło, 30 żywność 
zawierająca konopie indyjskie, żywice i olejki z konopi indyj-
skich, a mianowicie, czekoladki, ciasteczka, brownie [ciastka 
czekoladowe], wyroby cukiernicze i batony energetyczne, 
herbata, produkty związane z konopiami indyjskimi, a mia-
nowicie herbaty zawierające konopie indyjskie oraz herbaty 
zawierające pochodne konopi indyjskich tzn. żywice i olejki, 
31 żywe rośliny konopi indyjskich, żywe rośliny marihuany, 
nasiona konopi indyjskich, 32 napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje owocowe i soki owocowe, bezalkoholowe 
napoje gazowane, napoje energetyzujące, każdy zawierający 
pochodne konopi indyjskich, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje owocowe i soki owocowe, bezalkoholowe 
napoje gazowane, napoje energetyzujące, każdy zawierają-
cy żywice i olejki pochodzące z konopi indyjskich, 34 arty-
kuły do użytku z tytoniem, a mianowicie młynki do konopi 
indyjskich i marihuany, suszona marihuana, suszone konopie 
indyjskie, pochodne konopi indyjskich, a mianowicie żywice 
i olejki, konopie indyjskie i marihuana do użytku rekreacyj-
nego, artykuły do użytku z tytoniem, a mianowicie fajki, 
woreczki na marihuanę i konopie indyjskie, zapalniczki dla 
palaczy, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustne-
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go, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i dystrybucja marihuany 
i konopi indyjskich, produktów związanych z konopiami in-
dyjskimi, produktów pochodnych konopi indyjskich oraz 
naturalnych produktów wspomagających zdrowie zawie-
rających konopie indyjskie, sprzedaż detaliczna marihuany 
i konopi indyjskich online (przez Internet), udostępnianie 
informacji konsumentom o miejscach sprzedaży konopi in-
dyjskich, prowadzenie stron internetowych zawierających 
oceny, komentarze i rekomendacje dotyczące produktów 
i usług dla celów handlowych zamieszczone przez użytkow-
ników dotyczące marihuany i konopi indyjskich, 39 pakowa-
nie marihuany i konopi indyjskich, produktów związanych 
z konopiami indyjskimi, produktów pochodnych konopi 
indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających 
zdrowie zawierających konopie indyjskie, 41 udostępnianie 
strony internetowej zawierającej informacje w zakresie roz-
rywki związane z kulturą konopi indyjskich, udostępnianie 
aktualności w postaci przekazywania wiadomości bieżących 
za pośrednictwem strony internetowej dotyczących kono-
pi indyjskich oraz kultury związanej z konopiami indyjskimi, 
prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje 
edukacyjne w zakresie konopi indyjskich, 42 usługi badaw-
cze w dziedzinie marihuany i konopi indyjskich, produktów 
związanych z konopiani indyjskimi, produktów pochodnych 
konopi indyjskich oraz naturalnych produktów wspomaga-
jących zdrowie zawierających konopie indyjskie, 44 usługi 
w zakresie rozmnażania, hodowli, uprawy, zbioru i produk-
cji marihuany i konopi indyjskich, 45 usługi komputerowe, 
a mianowicie usługi serwisów społecznościowych online dla 
zarejestrowanych użytkowników mające na celu prowadze-
nie dyskusji, otrzymywanie informacji zwrotnej od innych 
użytkowników, od społeczności wirtualnych oraz porozu-
miewanie się za pośrednictwem portali społecznościowych 
w sprawach dotyczących konopi indyjskich.

(210) 493101 (220) 2018 11 26
 (310) 1,912.921 (320) 2018 08 01 (330) CA
(731) Aphria Inc., Leamington, CA
(540) aphria

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki do ką-
pieli, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, kosmetyki 
do pielęgnacji urody, kremy do ciała, kosmetyki w formie 
żeli, płyny pielęgnacyjne, kosmetyki do pielęgnacji ciała 
i urody, kremy do ciała, olejki do ciała, kremy kosmetyczne, 
olejki do celów kosmetycznych, kosmetyki i makijaże, płyny 
do pielęgnacji twarzy i ciała, mleczko do twarzy i ciała, balsa-
my do twarzy, preparaty do włosów, preparaty do układania 
włosów, kremy do rąk, balsamy do rąk, preparaty do pielę-
gnacji ust, odżywki do ust, błyszczyki do ust, mydła w pły-
nie, kremy do masażu, olejki do masażu, nielecznicze pianki 
do kąpieli, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji skóry głowy, kremy do pielęgnacji skóry, 
inne niż do użytku medycznego, olejki toaletowe, preparaty 
do pielęgnacji skóry, kremy do skóry, środki zmiękczające 
skórę (emolienty), balsamy do ciała, mydło do skóry, mydła 
do pielęgnacji ciała, mydła do użytku osobistego, 5 pro-
dukty związane z konopiami indyjskimi, tzn. olejki, maści, 
pasty skoncentrowane, nalewki, tabletki i kapsułki, wszystkie 
zawierające konopie indyjskie, olejki, maści, pasty skoncen-
trowane, nalewki, tabletki i kapsułki, wszystkie zawierające 

żywice i olejki pochodzące z konopi indyjskich, nutraceutyki 
do celów medycznych, nutraceutyki do celów medycznych 
zawierające konopie indyjskie, nutraceutyki do celów me-
dycznych zawierające pochodne konopi indyjskich, tzn. ży-
wice i olejki, kremy do skóry z antybiotykiem, mydła w kostce 
i w płynie, dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki do ką-
pieli, kremy do ciała, olejki do ciała, balsamy do ciała i kre-
my do twarzy, mleczko do twarzy i ciała, kremy do twarzy 
oraz preparaty do pielęgnacji skóry, wszystkie zawierające 
pochodne konopi indyjskich, każdy spośród wymienionych 
powyżej produktów służy uśmierzaniu bólu, odprężeniu, 
zmniejszeniu stresu i zmęczenia, do poprawy nastroju, utrzy-
mywania ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia, 
do radzenia sobie z lękiem i depresją, jako środek nasenny, 
intymne preparaty nawilżające, plastry transdermalne zawie-
rające konopie indyjskie, aerozole ustne zawierające kono-
pie indyjskie, konopie indyjskie i marihuana, produkt zwią-
zany z konopiami indyjskimi, tzn. olejki, olejki pochodzące 
z konopi indyjskich, każdy spośród wymienionych powyżej 
produktów służy uśmierzaniu bólu, odprężeniu, zmniejsze-
niu stresu i zmęczenia, do poprawy nastroju, utrzymywania 
ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia, do radze-
nia sobie z lękiem i depresją, jako środek nasenny, 9 publika-
cje elektroniczne, a mianowicie biuletyny, broszury, raporty 
i przewodniki dotyczące konopi indyjskich, 16 publikacje 
drukowane, a mianowicie biuletyny, broszury, raporty i prze-
wodniki dotyczące konopi indyjskich, 21 słoiki, 25 kostiumy 
lekkoatletyczne, czapki bejsbolówki, stroje plażowe, czapki, 
ubrania codzienne, okrycia robocze [kombinezony], japon-
ki, rękawiczki, czapki do gry w golfa, koszulki polo, nakrycia 
głowy, opaski na głowę, koszulki z długim rękawem, ręka-
wiczki z jednym palcem, fantazyjne nakrycia głowy, sandały, 
koszule, bluzy sportowe, toczki, koszulki z krótkim rękawem, 
29 olejki i żywice pochodzące z konopi indyjskich, nie do za-
stosowania medycznego, produkt związany z konopiami 
indyjskimi, a mianowicie olejki, olejki pochodzące z konopi 
indyjskich, żywność zawierająca konopie indyjskie, żywice 
i olejki z konopi indyjskich, a mianowicie masło, 30 żywność 
zawierająca konopie indyjskie, żywice i olejki z konopi indyj-
skich, a mianowicie, czekoladki, ciasteczka, brownie [ciastka 
czekoladowe], wyroby cukiernicze i batony energetyczne, 
herbata, produkty związane z konopiami indyjskimi, a mia-
nowicie herbaty zawierające konopie indyjskie oraz herbaty 
zawierające pochodne konopi indyjskich tzn. żywice i olejki, 
31 żywe rośliny konopi indyjskich, żywe rośliny marihuany, 
nasiona konopi indyjskich, 32 napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje owocowe i soki owocowe, bezalkoholowe 
napoje gazowane, napoje energetyzujące, każdy zawierający 
pochodne konopi indyjskich, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje owocowe i soki owocowe, bezalkoholowe 
napoje gazowane, napoje energetyzujące, każdy zawierają-
cy żywice i olejki pochodzące z konopi indyjskich, 34 arty-
kuły do użytku z tytoniem, a mianowicie młynki do konopi 
indyjskich i marihuany, suszona marihuana, suszone konopie 
indyjskie, pochodne konopi indyjskich, a mianowicie żywice 
i olejki, konopie indyjskie i marihuana do użytku rekreacyj-
nego, artykuły do użytku z tytoniem, a mianowicie fajki, 
woreczki na marihuanę i konopie indyjskie, zapalniczki dla 
palaczy, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustne-
go, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i dystrybucja marihuany 
i konopi indyjskich, produktów związanych z konopiami in-
dyjskimi, produktów pochodnych konopi indyjskich oraz 
naturalnych produktów wspomagających zdrowie zawie-
rających konopie indyjskie, sprzedaż detaliczna marihuany 
i konopi indyjskich online (przez Internet), udostępnianie 
informacji konsumentom o miejscach sprzedaży konopi in-
dyjskich, prowadzenie stron internetowych zawierających 
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oceny, komentarze i rekomendacje dotyczące produktów 
i usług dla celów handlowych zamieszczone przez użytkow-
ników dotyczące marihuany i konopi indyjskich, 39 pakowa-
nie marihuany i konopi indyjskich, produktów związanych 
z konopiami indyjskimi, produktów pochodnych konopi 
indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających 
zdrowie zawierających konopie indyjskie, 41 udostępnianie 
strony internetowej zawierającej informacje w zakresie roz-
rywki związane z kulturą konopi indyjskich, udostępnianie 
aktualności w postaci przekazywania wiadomości bieżących 
za pośrednictwem strony internetowej dotyczących kono-
pi indyjskich oraz kultury związanej z konopiami indyjskimi, 
prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje 
edukacyjne w zakresie konopi indyjskich, 42 usługi badaw-
cze w dziedzinie marihuany i konopi indyjskich, produktów 
związanych z konopiani indyjskimi, produktów pochodnych 
konopi indyjskich oraz naturalnych produktów wspomaga-
jących zdrowie zawierających konopie indyjskie, 44 usługi 
w zakresie rozmnażania, hodowli, uprawy, zbioru i produk-
cji marihuany i konopi indyjskich, 45 usługi komputerowe, 
a mianowicie usługi serwisów społecznościowych online dla 
zarejestrowanych użytkowników mające na celu prowadze-
nie dyskusji, otrzymywanie informacji zwrotnej od innych 
użytkowników, od społeczności wirtualnych oraz porozu-
miewanie się za pośrednictwem portali społecznościowych 
w sprawach dotyczących konopi indyjskich.

(210) 493136 (220) 2018 11 26
(731) OWCZARCZYK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE BAGSTAR, Warszawa
(540) BAGSTAR
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej nastę-
pujących towarów: środki do konserwacji drewna, preparaty 
do prania, mydła, środki do czyszczenia toalet, środki do zmy-
wania naczyń, środki do usuwania plam, środki do mycia 
rak, środki do usuwania rdzy, środki do usuwania kamienia, 
środki do czyszczenia rąk, środki czyszczące do szklą, środ-
ki czyszczące do metalu, środki czyszczące do kamienia, 
środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, odświeżacze powie-
trza, środki do usuwania bakterii, środki do dezodoryzacji 
powietrza, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
środki odkażające do użytku domowego, sztućce z tworzyw 
ulegających biodegradacji, sztućce stołowe [noże, widelce 
i łyżki], dezynfektanty, urządzenia do dezynfekcji, opakowa-
nia z tworzyw sztucznych, opakowania na żywność, szczel-
ne opakowania z tektury, opakowania kartonowe, materiały 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, papier 
do pakowania żywności, tace kartonowe do pakowania 
żywności, folie do pakowania artykułów żywnościowych, 
papierowe pojemniki do żywności na wynos, szablony 
do dekorowania żywności i napojów, torebki z papieru 
na artykuły żywnościowe, folia z tworzyw sztucznych do pa-
kowania żywności, plastikowe torebki do przechowywania 
żywności do użytku domowego, chłonne arkusze papieru 
lub plastiku do pakowania żywności, taśma do woreczków 
na żywność do użytku w zamrażarkach, utrzymujące wilgoć 
arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, nawija-
na na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania żyw-
ności, folie z tworzyw sztucznych do pakowania żywności 
do użytku w gospodarstwie domowym, kartony z tektury 
do pakowania, opakowania kartonowe, torby na zakupy, tor-
by papierowe na zakupy, podstawki pod szklanki z papieru, 
podkładki pod szklanki z tektury, podstawki pod szklanki 
z tektury, podstawki pod szklanki z kartonu, artykuły biuro-
we, papierowe artykuły piśmienne, dekoracje na stół z papie-

ru, dekoracje na środek stołu z papieru, torby na zakupy, miski 
z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące [ozdoby], tablice 
reklamowe, kubki plastikowe, talerze papierowe, talerze (jed-
norazowe -), talerze z tworzyw sztucznych, biodegradowal-
ne miski, naczynia, naczynia do napojów, talerze z tworzyw 
sztucznych [naczynia], szklanki, kieliszki, naczynia do picia 
i akcesoria barowe, kubki papierowe, maski karnawałowe, 
czapki karnawałowe, śmieszne gadżety na imprezy.

(210) 493137 (220) 2018 11 27
(731) Vinex-Slavyantsi AD, Slavyantsi, BG
(540) ROSE VALLEY
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wino.

(210) 493138 (220) 2018 11 27
(731) Vinex-Slavyantsi AD, Slavyantsi, BG
(540) LABYRINTH
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wino.

(210) 493141 (220) 2018 11 27
(731) Vinex-Slavyantsi AD, Slavyantsi, BG
(540) BULGARIAN BLACK SEA EMINE LIGHTHOUSE EMINE

(531) 24.01.11, 18.07.25, 07.01.16, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyłączeniem piwa, 
wino.

(210) 493142 (220) 2018 11 27
(731) Vinex-Slavyantsi AD, Slavyantsi, BG
(540) LABYRINTH

(531) 07.05.11, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyłączeniem piwa, 
wino.

(210) 493153 (220) 2018 11 27
(731) PBFI INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) twójprawnik24.

(531) 27.05.01, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, 36 doradztwo w zakresie długów, 45 usługi w za-
kresie przygotowywania dokumentów prawnych.
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(210) 493155 (220) 2018 11 27
(731) ATB TAMEL SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) Tamel ELECTRIC MOTORS

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądo-
wych, 12 silniki elektryczne do pojazdów lądowych.

(210) 493158 (220) 2018 11 27
(731) POPŁAWSKI JAN ZAKŁAD STOLARSKI ZŁOTY SĘK, 

Czarna Białostocka
(540) Złoty Sęk

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 antracyt, benzyny, benzyna ciężka węglowa, 
benzyna lekka czysta, biogazy jako paliwa, biogaz wysy-
piskowy jako paliwa, biomasa jako paliwa, brykiety drew-
na, brykiety materiałów palnych, brykiety węgla, cerezyna 
(oczyszczony ozokeryt), denaturat, drewno opałowe, gaz 
olejowy, gaz oświetleniowy, gazolina, gazy zestalone jako 
paliwo, knoty do lamp i pieców, koks, łój przemysłowy, ma-
zut, mieszaniny biokomponentów stosowane jako paliwa, 
mieszaniny węgla z biokomponentami jako paliwa, miesza-
niny węgla z biomasą jako paliwa, mieszaniny węgla z odpa-
dami jako paliwa, mieszanki do paliw zgazowanych, nafta, 
oleina, olej i preparaty z olejów: rycynowego, rzepakowego, 
słonecznikowego, sojowego, solarowego, ze smoły węglo-
wej stosowane jako paliwa, oleje palne, oleje przemysłowe, 
paliwo, paliwo gazowe, paliwo na bazie alkoholu, paliwa 
mineralne, paliwo oświetleniowe, paliwo silnikowe, parafina, 
pelety z biomasy, podpałki, pył węglowy, smary, stearyna, 
środki pyłochłonne, świece, tłuszcze przemysłowe, torf sto-
sowany jako paliwo, torf brykietowy stosowany jako paliwo, 
węgiel drzewny, węgiel stosowany jako paliwo, węgiel bru-
natny, wióry drewniane na podpałkę, żel naftowy do celów 
przemysłowych, 19 balustrady, baraki, niemetalowe, barierki 
bezpieczeństwa na drogach, belki, boazerie, niemetalowe, 
bramy, materiały budowlane, dachówka niemetalowa, daszki 
niemetalowe stosowane w budownictwie, deski stosowane 
jako drewno do celów budowlanych, doki pływające do cu-
mowania łodzi niemetalowe, drewno budowlane, drewno 
fornirowane, drewno nadające się do formowania, drew-
no obrobione, drewno piłowane, drewno użytkowe, drzwi 
niemetalowe, fornir z drzewa, futryny niemetalowe, gonty, 
niemetalowe, kabiny kąpielowe, karton z miazgi drzewnej 
stosowany w budownictwie, kątowniki niemetalowe, nie-
metalowe konstrukcje, korek sprasowany, niemetalowe, kost-
ki budowlane, kratownice, kraty, krokwie dachowe, listwy 
niemetalowe stosowane w budownictwie, lufciki, okienka 
niemetalowe, łaty drewniane, łaty niemetalowe, materia-
ły konstrukcyjne niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, 
nadproża niemetalowe, obudowy kominków, odrzwia nie-
metalowe, niemetalowe, ogrodzenia, okiennice, okładziny 
stosowane w budownictwie, okna, okucia drzwi, pachołki 
cumownicze niemetalowe, palisady niemetalowe, parkiety, 
płatwy stosowane jako dachówki, płyty, niemetalowe, płytki 

stosowane w budownictwie, podłogi, podpory, pokrycia da-
chów, pokrywy włazów, powłoki stosowane jako materiały 
budowlane, niemetalowe, progi, przegrody, ramy do okien, 
rolety zewnętrzne i nie z materiałów tekstylnych, urządze-
nia do parkowania rowerów, rozpórki, rusztowania, schody, 
sklejka, słupy niemetalowe, stajnie, niemetalowe, stemple, 
stopnie schodów, stropy, sufity szalunki do betonu, szkło pła-
skie walcowane stosowane jako okienne dla budownictwa, 
budki targowe, trampoliny niemetalowe, trzcina dla budow-
nictwa wykładziny niemetalowe, znaki drogowe nieświecą-
ce i niemechaniczne, znaki nawigacyjne nieświetlne, stojaki 
na afisze niemetalowe, altany stosowane jako konstrukcje 
niemetalowe, baseny kąpielowe stosowane jako konstrukcje 
niemetalowe, drzwi składane, gzymsy, kabiny telefoniczne, 
naroża dachów listewki drewniane do wykładzin, 35 badanie 
rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, opi-
nie, sondaże organizowanie wystaw lub targów w celach 
handlowych lub reklamowych pokazy towarów, promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób 
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla in-
nych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom do-
godny wybór i zakup towarów w hurtowni i sklepach z wy-
robami: budowlanymi, drewna, korka, słomy, materiałami 
z tworzyw sztucznych, materiałów do wyplatania, wyrobów 
tartacznych, meblowymi, paliw, biopaliw, ich komponentów 
i mieszanin.

(210) 493160 (220) 2018 11 27
(731) POLSKA IZBA PALIW PŁYNNYCH, Warszawa
(540) MAGAZYN RYNKU PALIWOWEGO Paliwa Płynne ISSN 

1230-3461 PORADNIK OPERATORA STACJI PALIW

(531) 29.01.12, 01.15.15, 27.05.01, 26.04.17
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki].

(210) 493164 (220) 2018 11 27
(731) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) WSZYSTKIEGO SŁODKIEGO
(510), (511) 21 filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, for-
my do ciast i ciastek, formy i foremki (przybory kuchenne), 
formy, foremki (przybory kuchenne), garnki kuchenne, kubki, 
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, łapki do garn-
ków, łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopat-
ki do użytku kuchennego, maty do pieczenia, maty na stół, 
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, metalowe naczy-
nia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, miksery, 
nieelektryczne, do celów domowych (blendery), miseczki, 
miski ze szkła, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, nie-
elektryczne młynki kuchenne, ozdoby z porcelany, pałeczki 
(sprzęt kuchenny), patelnie, patery, pędzle kuchenne, pikni-
kowe (koszyki -) z naczyniami, pipety kuchenne, podkładki 
pod garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z ma-
teriałów tekstylnych, pojemniki do użytku domowego lub ku-
chennego, pojemniki kuchenne, pojemniki termoizolacyjne, 
pokrywki do garnków, porcelana, półmiski (tace), przenośne 
chłodziarki, nieelektryczne, przenośne pojemniki chłodzące, 
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nieelektryczne, przesiewacze, sita (przybory gospodarstwa 
domowego), przybory kuchenne nieelektryczne, przykryw-
ki do dań, pucharki na owoce, pudełka na herbatę, pudełka 
na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, rękawice 
do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, rondle ceramicz-
ne, serwisy (zastawy stołowe), serwisy do herbaty, słoiki 
na ciastka, szczypce do cukru, szklane naczynia do picia, 
szkło mleczne, tace do użytku domowego, tace obrotowe, 
tace papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze jed-
norazowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów ku-
chennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, 
termosy do napojów, torby izotermiczne, torebki do wyci-
skania kremu przy dekoracji, tylki i rękawy cukiernicze do de-
korowania ciast, ubijaczki nieelektryczne do użytku domo-
wego, wałki do ciasta domowe, wazony, wkłady chłodzące 
do schładzania żywności i napojów, wyciskacze do owoców 
nieelektryczne, do użytku domowego, wyroby ceramiczne 
dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, zastawa 
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 35 reklama szeroko 
rozumiana, w tym telewizyjna, w Internecie, usługi reklamo-
we i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 
promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, 38 zapewnianie dostępu 
do blogów internetowych, komunikacja za pośrednictwem 
blogów on-line, poczta elektroniczna, przesyłanie tekstu, 
obrazu, wideo i treści multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu i mediów telekomunikacyjnych, udostępnianie 
forów internetowych on-line, 41 usługi pisania blogów, pi-
sanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
mianowicie pisanie i publikowanie przepisów kulinarnych, 
organizowanie konkursów kulinarnych, usługi edukacyjne 
odnośnie odżywiania i zdrowego trybu życia prowadzone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych.

(210) 493199 (220) 2018 11 28
(731) GÓRECKI JAROSŁAW, Sierpc
(540) Heyah
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do odchudzania, pre-
paraty do czyszczenia, mydła, preparaty do golenia, pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, mleczko 
kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kosmetyki dla zwie-
rząt, preparaty do makijażu, preparaty do mycia, prepara-
ty kosmetyczne do opalania, perfumy, płyny po goleniu, 
pomadki do ust, preparaty do prania, szampony, szampo-
ny dla zwierząt domowych, środki do czyszczenia zębów, 
woda toaletowa, nielecznicze produkty toaletowe, zestawy 
kosmetyków, kosmetyki dla dzieci. detergenty, inne niż uży-
wane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów 
medycznych, 5 preparaty witaminowe, preparaty z mikro-
elementami dla ludzi i zwierząt, żywność dietetyczna dla 
celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, ba-
toniki do celów farmaceutycznych, cukierki do celów lecz-
niczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, guma 
do żucia do celów leczniczych, nalewki do celów leczni-
czych, zioła i napoje lecznicze, herbata lecznicza, środki 
przeczyszczające, preparaty medyczne do odchudzania, 
dodatki odżywcze do celów lecznicach, dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, mineralne 
dodatki do żywności, dietetyczna żywność i napoje przy-
stosowane do celów medycznych, artykuły spożywcze dla 
niemowląt, 10 prezerwatywy, 29 chrupki owocowe, chipsy 
owocowe, galaretki owocowe, przekąski na bazie owoców, 
jaja, mleko, orzechy preparowane, migdały preparowane, 
mrożone owoce, miąższ owoców, jogurt, produkty mlecz-
ne, napoje mleczne z przewagą mleka, owoce świeże, 

konserwowane, suszone i gotowane, warzywa surowe, 
konserwowane, suszone i gotowane, owoce w puszkach, 
warzywa w puszkach, sałatki warzywne, sałatki owocowe, 
daktyle, dżemy, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniacza-
ne, olej słonecznikowy do celów spożywcach, olej z oliwek 
jadalny, kompoty, konserwowane pikle, zupy, koncentraty 
bulionu, humus, produkty spożywcze i napoje na bazie soi 
nie ujęte w innych klasach, desery z soi, soja konserwowana 
spożywcza, oleje i tłuszcze jadalne, artykuły spożywcze po-
chodzenia zwierzęcego: mięso, ryby i owoce morza, drób, 
wieprzowina, dziczyzna, ekstrakty mięsne, pasty do kana-
pek, pasztety, konserwy, artykuły spożywcze z owoców 
i warzyw, 30 herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mro-
żona, batony, czekolada, galaretki owocowe jako słodycze, 
guma do żucia nie do celów medycznych, lody spożywcze, 
cukierki, cukierki w formie pastylek, słodycze w formie cu-
kierków, cukierki z galaretki, lizaki, słodycze do ssania, chał-
wa, jogurt mrożony, muesli, wyroby cukiernicze, biszkopty, 
ciasto, ciasta, wyroby z kakao, przekąski ryżowe, przekąski 
zbożowe, sorbety jako lody, suchary, aromaty do napojów 
inne niż oleje esencyjne, preparaty zbożowe, chrupki, chip-
sy, lody, piekarnicze, słodycze, wyroby czekoladowe mrożo-
ne, wyroby cukiernicze, mrożone napoje na bazie herbaty, 
mrożone napoje na bazie kakao, mrożone napoje na bazie 
kawy, mrożone napoje na bazie czekolady, lód do napojów 
chłodzących aromaty do żywności, przekąski ryżowe, prze-
kąski zbożowe, tarty z owocami słodziki naturalne, krakersy, 
kukurydza prażona, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
kawy, napoje na bazie czekolady, miód, kanapki, artykuły 
spożywcze pochodzenia roślinnego, zboża przystosowane 
do spożycia dla ludzi, mąka sojowa, produkty spożywcze 
na bazie mąki sojowej, kotlety sojowe, racuchy, pasztety, 
żywność dietetyczna pochodzenia roślinnego nie do celów 
leczniczych, kawa, kakao, cukier, tapioka, sago, mąka i pro-
dukty spożywcze z roślin zbożowych, wyroby piekarnicze, 
płatki zbożowe suszone, melasa (syropy), drożdże, proszek 
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych 
klasach, sos sojowy, przyprawy, lód, kasza manna. kasza 
owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze, 
makarony, ryż, 31 migdały, orzechy, otręby zbożowe, owoce 
cytrusowe, owoce świeże, warzywa świeże, rośliny zbożowe 
(ziarno) i produkty rolne, ogrodnicze, leśne, żywe zwierzęta, 
nasiona, rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, produkty 
rolne, ogrodnicze i leśne nieprzetworzone, zioła ogrodowe 
świeże, pokarm, nieprzetworzone, 32 wody źródlane, wody 
stołowe, napoje izotoniczne, napoje izotoniczne w proszku, 
napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, preparaty 
do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, eks-
trakty owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, nektary 
owocowe, syropy owocowe, soki warzywne, piwo, soki, sy-
ropy, napoje warzywne, syropy do napojów, pastylki do na-
pojów gazowanych, wody smakowe, proszek do wytwarza-
nia napojów gazowanych, napoje serwatkowe, proteinowe, 
piwo słodowe, napoje, nektary, wody mineralne gazowane 
i niegazowane, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalko-
holowe, wody butelkowane, lemoniady, napoje wzboga-
cone witaminami i minerałami, napoje węglowodanowe, 
33 napoje alkoholowe, wino, wódka, whisky, rum, miód pit-
ny, koktajle, cydr, destylowane napoje, 43 usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje oraz tymczasowe zakwaterowanie 
w szczególności w zakresie barów szybkiej obsługi, obsługi 
gastronomicznej z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, usług barowych, hotelowych i restauracyjnych, wy-
najmowanie sal na zebrania.
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(210) 493200 (220) 2018 11 28
(731) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ
(540) Szkoła Narciarska STOK Maciej Kolasa
(510), (511) 12 pojazdy, instalacje transportujące (wyciągi 
narciarskie), urządzenia służące do poruszania się na lą-
dzie, w powietrzu lub wodzie, w szczególności: aparatura 
i urządzenia do transportu za pomocą lin, pojazdy śnież-
ne, rowery, sanie osobowe (pojazdy), wyciągi narciarskie, 
wyciągi krzesełkowe, 35 usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, w tym w szczególności: reklama, zarządza-
nie w działalności handlowej, administrowanie działalności 
handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów, broszur), organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, dystrybucja i rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, 
reklama, reklama radiowa, reklama (rozpowszechnianie 
materiałów, ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama 
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie 
materiału reklamowego, wynajmowanie nośników rekla-
mowych, reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, reklama telewizyjna, usługi marketingowe, 
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizo-
wanie podróży, w szczególności: informacja turystyczna, 
informacja o podróżach i transporcie turystycznym, organi-
zowanie wycieczek lądowych i morskich, pielgrzymek oraz 
zwiedzania turystycznego, organizowanie wypoczynku 
grupowego, podróży i turystyki, pośrednictwo w sprze-
daży usług turystycznych i rekreacyjnych, prowadzenie 
biur turystycznych, rezerwacja miejsc na wycieczki i środ-
ki transportu, sprzedaż miejsc na środki transportu, usługi 
w zakresie pilotażu wycieczek, wynajmowanie środków 
transportu, usługi przewozowe kolejami linowymi i wycią-
gami narciarskimi, 41 edukacja, rozrywka i sport, w szcze-
gólności usługi sportowe i w zakresie fitnessu, w tym 
w szczególności: informacje na temat sportu, instruktaż 
w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe dotyczą-
ce zajęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sporto-
wy, nauka jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu, obozy 
sportowe, organizowanie obozów sportowych, organizacja 
imprez i konkursów sportowych, organizacja turniejów 
sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych za-
wodów sportowych, organizowanie i zarządzanie impre-
zami sportowymi, organizowanie zajęć sportowych i za-
wodów sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, 
przeprowadzanie imprez sportowych, rezerwacja obiektów 
sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie zajęć 
sportowych, szkoły narciarskie, udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu narciarskiego, udostępnianie stoków narciarskich, usługi 
doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, 
usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi rekreacyjne 
dotyczące narciarstwa, usługi sportowe, usługi szkolenio-
we w dziedzinie narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakre-
sie sportu, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie 
w zakresie sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej, 
usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakre-
sie szkoleń i rekreacji, wynajem sprzętu snowboardowego, 
wynajem sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów 
sportowych, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, zajęcia 
sportowe i rekreacyjne, organizowanie zawodów sporto-
wych, usługi edukacyjne i instruktażowe, w tym w szcze-
gólności: instruktaż w zakresie sportów zimowych, kursy 
szkoleniowe w zakresie zajęć sportowych, nauczanie, tre-

ning i instruktaż sportowy, nauka jazdy na nartach, nauka 
w zakresie sportu, szkolenie sportowe, szkoły narciarskie, 
usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkole-
niowe w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć 
sportowych, usługi w zakresie instruktażu sportowego.

(210) 493223 (220) 2018 11 28
(731) DUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) metoda 3 kroków

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 3 aerozole do gardła, aloesowe preparaty do ce-
lów kosmetycznych, balsamy kosmetyczne, chusteczki ko-
smetyczne, olejki eteryczne, ekstrakty ziołowe kosmetyczne, 
gaziki kosmetyczne, kosmetyczne środki nawilżające, kremy 
na odparzenia, kremy pielęgnacyjne, ochronne i odżywcze, 
olejki eteryczne, płyny do aromaterapii, płyny pielęgnacyj-
ne i oczyszczające, pojemniki z substancjami zapachowymi, 
preparaty aromaterapeutyczne, preparaty do czyszczenia 
nosa, sole do kąpieli, wazelina kosmetyczna, woda utleniona, 
wody zapachowe, zapachy, zasypki do ciała, żele do użytku 
kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 sole do celów medycz-
nych, sól fizjologiczna, sole wód mineralnych, sole do kąpieli 
mineralnych, środki do płukania nosa, środki udrażniające 
przewody nosowe, krople i spraye do nosa do użytku lecz-
niczego, preparaty farmaceutyczne do leczenia alergiczne-
go nieżytu nosa, preparaty do czyszczenia nosa do celów 
medycznych, maści i krople lecznicze, środki nawilżające 
do celów medycznych, żele lecznicze, substancje i preparaty 
do inhalacji, 10 aspiratory do nosa, urządzenia do łagodzenia 
trudności z oddychaniem, urządzenia do odciągania nad-
miaru wydzieliny z nosa, inhalatory do celów medycznych, 
nebulizatory.

(210) 493225 (220) 2018 11 28
(731) Woori Bank Co.,Ltd, Seoul (Jung-gu), KR
(540) WB WOORI BANK
(510), (511) 36 usługi bankowe, usługi wymiany walut, wy-
miana finansowa, usługi finansowe, bankowość internetowa, 
usługi depozytowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, prze-
twarzanie płatności dokonanych za pomocą karty kredyto-
wej, wydawanie kart kredytowych, inwestowanie funduszy, 
pożyczki [finansowanie], inwestycje kapitałowe, elektronicz-
ny transfer środków pieniężnych, przetwarzanie płatności 
dokonanych za pomocą karty debetowej, zarządzanie finan-
sami, Informacje finansowe, usługi wydawania czeków po-
dróżnych, usługi maklerskie, fundusze inwestycyjne.

(210) 493228 (220) 2018 11 28
(731) FUNDACJA NA RATUNEK, Świniarsko
(540) bojko trail

(531) 05.01.16, 05.03.20, 05.05.20, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 41 zajęcia sportowe; szkolenia sportowe; usłu-
gi sportowe; szkolenie sportowe; edukacja sportowa; obozy 
sportowe; sport i fitness; przeprowadzanie imprez sporto-
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wych; organizowanie imprez sportowych; organizowanie 
zajęć sportowych i imprez sportowych; przygotowywanie 
imprez sportowych; organizowanie konkursów sportowych; 
produkcja imprez sportowych; organizowanie turniejów spor-
towych; udostępnianie sprzętu sportowego; rezerwowanie 
obiektów sportowych; edukacja, rozrywka i sport; usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe; zajęcia sportowe i kultural-
ne; usługi sportowe i kulturalne; usługi rozrywkowe związane 
ze sportem; usługi sportowe i w zakresie fitnessu; organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych; udzielanie informa-
cji dotyczących osobistości sportowych; świadczenie usług 
sportowych i rekreacyjnych; organizowanie zawodów sporto-
wych i jeździeckich; organizowanie imprez w celach kultural-
nych, rozrywkowych i sportowych; usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe.

(210) 493229 (220) 2018 11 28
(731) POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE 

W CHRZANOWIE, Chrzanów
(540) FABLOK
(510), (511) 41 usługi szkół, zapewnianie szkoleń, kształcenia 
i nauczania, edukacja zawodowa, edukacja zawodowa dla 
młodych ludzi, usługi edukacji dla dorosłych, organizowanie 
i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, 
prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szko-
leniowych dla młodych ludzi i dorosłych, usługi doradcze 
w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, do-
radztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, 
usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, skomputery-
zowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, 
usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkole-
niowych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygo-
towywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów, 
organizacja szkoleń, usługi szkolenia zawodowego, trening 
umiejętności zawodowych, usługi przekwalifikowania zawo-
dowego, szkolenie związane z karierą zawodową, zapewnia-
nie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, szko-
lenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, organizowanie 
konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, usługi 
w zakresie szkoleń i przygotowania zawodowego, kursy 
szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery 
zawodowej, nauczanie w szkołach z kursami przygotowaw-
czymi, nauczanie w szkołach średnich, usługi edukacyjne 
w szkołach średnich, przeprowadzanie egzaminów eduka-
cyjnych, informacje związane z egzaminowaniem, organiza-
cja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, kursy szkolne 
związane z przygotowaniem do egzaminów, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do przeprowadzania egzaminów eduka-
cyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu w celach naucza-
nia, organizowanie kursów wykorzystujących metody na-
uczania na odległość, ocena nauczania w celu zapobiegania 
trudnościom w uczeniu się, rozpowszechnianie materiałów 
edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, opraco-
wywanie materiałów edukacyjnych.

(210) 493230 (220) 2018 11 28
(731) BOROWSKI LESZEK EKO-PIECE, Biłgoraj
(540) EKO-PIECE

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 piece nadmuchowe do ogrzewania, piece 
grzewcze, piece podgrzewające, piece nagrzewcze, zespoły 
pieców, gazowe piece nagrzewcze, prefabrykowane elemen-
ty pieców, piece na gorące powietrze, piece na paliwa stałe, 
piece do ogrzewania powietrza, urządzenia wspomagające 
do pieców, wyprofilowane elementy instalacji pieców, pie-
ce wykorzystujące pola częstotliwości powietrza do susze-
nia, aparatura do suszenia powietrzem, urządzenia i insta-
lacje do suszenia, aparatura do suszenia plonów, suszarki 
do żywności, grzejniki wentylatorowe, wentylatory ze sprę-
żonym powietrzem, wentylatory do suszarni, suszarnie ziół, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa pieców nadmuchowych 
do ogrzewania, pieców grzewczych, pieców podgrzewają-
cych, pieców nagrzewczych, zespołów pieców, gazowych 
pieców nagrzewczych, prefabrykowanych elementów pie-
ców, pieców na gorące powietrze, pieców na paliwa stałe, 
pieców do ogrzewania powietrza, urządzeń wspomagające 
do pieców, wyprofilowanych elementów instalacji pieców, 
pieców wykorzystujących pola częstotliwości powietrza 
do suszenia, aparatury do suszenia powietrzem, urządzeń 
i instalacji do suszenia, aparatury do suszenia plonów, su-
szarek do żywności, grzejników wentylatorowych, wentyla-
torów ze sprężonym powietrzem, wentylatorów do suszarni, 
suszarni ziół.

(210) 493231 (220) 2018 11 28
(731) PELC ARKADIUSZ ZLOTA WYSEPKA, Gdańsk
(540) ARPELC
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria damska, naszyjniki, biżu-
teria szlachetna, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, 
sztuczna biżuteria, łańcuszki, medaliony, biżuteria platyno-
wa, zawieszki, imitacje biżuterii, biżuteria osobista, ozdoby, 
broszki, krzyżyki, bransoletki, pierścionki, perły, szpilki bi-
żuteryjne, wisiorki biżuteryjne, wyroby biżuteryjne, broszki 
ozdobne, szpilki ozdobne, syntetyczne kamienie, szkatułki 
na biżuterię, amulety będące biżuterią, biżuteria z diamen-
tami, biżuteria ze szkła sztrasowego, wyroby jubilerskie, biżu-
teria ze złota, zapięcia do biżuterii, biżuteria na zamówienie, 
biżuteria na ciało, biżuteria z kryształu, kasetki na biżuterię, 
półszlachetne artykuły biżuteryjne, ozdoby z biżuterii sztucz-
nej, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria wytworzo-
na z brązu, wpinki do klapy, biżuteria z metali szlachetnych, 
biżuteria z emalii cloisonné, srebrne nici, złote nici, biżute-
ria z emalii komórkowej, klamry ze srebra, oprawy będące 
częścią biżuterii, koraliki do wyrobu biżuterii, biżuteria pla-
terowana metalami szlachetnymi, biżuteria z kamieniami 
szlachetnymi, kaboszony do wyrobu biżuterii, zwijane etui 
na biżuterię, agat stosowany w biżuterii, pierścionki z metali 
szlachetnych, druciki z metali szlachetnych, biżuteria ze sre-
bra wysokiej próby, części i akcesoria do biżuterii, bransoletki 
z tkaniny haftowanej, biżuteria wykonana z hodowlanych 
pereł, biżuteria do noszenia na głowie, wisiorki z bursztynu 
będące biżuterią, ozdoby do uszu w postaci biżuterii, biżute-
ria ze stopów cyny z ołowiem, ozdoby na ubrania w postaci 
biżuterii, spinki do szali mające charakter biżuterii, zawieszki 
do bransoletek z metali pospolitych, wpinki do klapy z metali 
szlachetnych, półfabrykaty z kamieni szlachetnych przezna-
czone do produkcji biżuterii, półwyroby z metali szlachet-
nych do wykorzystania przy produkcji biżuterii, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej biżuterii, biżuterii damskiej, 
naszyjników, biżuterii szlachetnej, biżuterii emaliowanej, 
biżuterii fantazyjnej, sztucznej biżuterii, łańcuszków, me-
dalionów, biżuterii platynowej, zawieszek, imitacji biżuterii, 
biżuterii osobistej, ozdób, broszek, krzyżyków, bransoletek, 
pierścionków, pereł, szpilek biżuteryjnych, wisiorków biżute-
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ryjnych, wyrobów biżuteryjnych, broszek ozdobnych, szpilek 
ozdobnych, syntetycznych kamieni, szkatułek na biżuterię, 
amuletów będących biżuterią, biżuterii z diamentami, bi-
żuterii ze szkła sztrasowego, wyrobów jubilerskich, biżuterii 
ze złota, zapięć do biżuterii, biżuterii na zamówienie, biżuterii 
na ciało, biżuterii z kryształu, kasetek na biżuterię, półszla-
chetnych artykułów biżuteryjnych, ozdób z biżuterii sztucz-
nej, biżuterii z metali nieszlachetnych, biżuterii wytworzonej 
z brązu, wpinek do klapy, biżuterii z metali szlachetnych, bi-
żuterii z emalii cloisonné, srebrnych nici, złotych nici, biżuterii 
z emalii komórkowej, klamer ze srebra, opraw będących czę-
ścią biżuterii, koralików do wyrobu biżuterii, biżuterii plate-
rowanej metalami szlachetnymi, biżuterii z kamieniami szla-
chetnymi, kaboszonów do wyrobu biżuterii, zwijanych etui 
na biżuterię, agatów stosowanych w biżuterii, pierścionków 
z metali szlachetnych, drucików z metali szlachetnych, biżu-
terii ze srebra wysokiej próby, części i akcesoriów do biżuterii, 
bransoletek z tkaniny haftowanej, biżuterii wykonanej z ho-
dowlanych pereł, biżuterii do noszenia na głowie, wisiorków 
z bursztynu będących biżuterią, ozdób do uszu w postaci 
biżuterii, biżuterii ze stopów cyny z ołowiem, ozdób na ubra-
nia w postaci biżuterii, spinek do szali mających charakter 
biżuterii, zawieszek do bransoletek z metali pospolitych, wpi-
nek do klapy z metali szlachetnych, półfabrykatów z kamieni 
szlachetnych przeznaczonych do produkcji biżuterii, półwy-
robów z metali szlachetnych do wykorzystania przy produk-
cji biżuterii, 42 usługi w zakresie projektowania biżuterii.

(210) 493236 (220) 2018 11 29
(731) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Pracuję dla zdrowia

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, prze-
syłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne 
nośniki danych, nagrane dyski, osprzęt do przetwarzania da-
nych, komputery, nagrania dźwięków i obrazów na wszelkich 
nośnikach, nośniki sygnałów audio i/lub sygnałów wideo, na-
grania filmów i programów telewizyjnych, nagrania dźwięku 
i muzyki, kasety audio-wideo, płyty kompaktowe, płyty DVD, 
nagrania fonograficzne, płyty CD-ROM, nagrania wideo do-
starczane z Internetu, publikacje elektroniczne do pobrania 
dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, publika-
cje elektroniczne na wszelkich nośnikach, 16 wydawnictwa, 
druki, książki, broszury, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
albumy, czasopisma [periodyki], drukowane publikacje, for-
mularze [blankiety], gazety, kalendarze, materiały piśmienne, 
notatniki, segregatory [artykuły biurowe], artykuły biurowe 
z wyjątkiem mebli, materiały drukowane, 35 prowadzenie 
hurtowni, aptek, sklepów i innych punktów sprzedaży i kup-
na artykułów mających zastosowanie w lecznictwie, w tym 
leków, kosmetyków, aparatury oraz wyposażenia i mebli sto-
sowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, reklama, 36 usługi 
finansowe i ubezpieczeniowe, usługi gwarantowania ubez-
pieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi zarządzania 
finansami, usługi emerytalne, usługi inwestycyjne, usługi 
wzajemnych funduszy inwestycyjnych, usługi zbiórki fun-
duszy na cele dobroczynne, usługi zarządzania wynajmem 

i wynajmowaniem nieruchomości, usługi w zakresie nieru-
chomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, 
usługi zarządzania inwestycjami w nieruchomości, usługi 
doradztwa, informacyjne i konsultingowe w zakresie wszyst-
kich wyżej wymienionych usług, 39 usługi transportu, trans-
port sanitarny i medyczny krajowy i międzynarodowy, prze-
wóz chorych, pogotowie do nagłych wezwań chorobowych 
i wypadkowych, 41 prowadzenie przedszkoli i opieki nad 
dziećmi w wieku szkolnym, medyczne usługi edukacyjne, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące zdrowia i pro-
filaktyki zdrowotnej, usługi edukacyjne dotyczące farmacji, 
organizowanie sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów 
w celach edukacyjnych i szkoleniowych, usługi w zakresie 
tworzenia standardów edukacyjnych w zakresie medycyny, 
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, wszystkie wyżej wymie-
nione usługi edukacyjne i szkoleniowe świadczone również 
drogą on-Iine i przez Internet, 42 usługi prowadzenia prac 
badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, ba-
dania laboratoryjne, genetyczne, medyczne badania nauko-
we, 43 prowadzenie żłobków, prowadzenie domów opieki 
dla osób starszych lub potrzebujących pomocy, 44 szpita-
le, usługi medyczne, kliniki medyczne, usługi w zakresie 
ochrony zdrowia, usługi stomatologiczne, medyczne bada-
nia osób, opieka pielęgniarska, placówki rekonwalescencji, 
świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, 
usługi w zakresie prowadzenia domów spokojnej starości, 
usługi domów opieki, usługi rehabilitacji i rekonwalescencji, 
usługi w zakresie badań przesiewowych, medyczne usługi 
oceniania zdrowia i kondycji, usługi doradztwa, informacyjne 
i konsultingowe w zakresie wszystkich wyżej wymienionych 
usług.

(210) 493241 (220) 2018 11 29
(731) FREEDOM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Olsztyn

(540) Freedom nieruchomości

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, badania rynku 
i badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, doradztwo w sprawach działalności gospo-
darczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, 
usługi informacyjne, dotyczące przedsiębiorstw, usługi rekla-
mowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz 
osób trzecich, handlowe wyceny, organizowanie wystaw 
i targów w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo 
handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, bada-
nie i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 
prezentowanie produktów w mediach celem sprzedaży de-
talicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie 
przedsiębiorstwami handlowymi, 36 administrowanie nie-
ruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, udzielanie 
informacji finansowych związanych ze zdolnością kredytową 
firm i osób fizycznych, agencje mieszkaniowe, agencje nie-
ruchomości, biura pośrednictwa w handlu nieruchomościa-
mi, agencje ściągania wierzytelności, dzierżawa nierucho-
mości, dzierżawa biur, dzierżawa i wynajem pomieszczeń 
handlowych, dzierżawa i wynajem budynków, dzierżawa 
nieruchomości posiadanych na własność, wycena finanso-
wa ubezpieczenia i nieruchomości, doradztwo w sprawach 
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finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
oszacowania majątku nieruchomego, pośrednictwo w umo-
wach kredytowych, zarządzanie finansami, doradztwo 
podatkowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, 
doradztwo inwestycyjne, doradztwo z zakresu nierucho-
mości, wynajem mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych.

(210) 493242 (220) 2018 11 29
(731) GÓRECKI HUBERT RED POINT, Płońsk
(540) NaLekko.pl CATERING DIETETYCZNY

(531) 05.07.13, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
43 usługi gastronomiczne, usługi barów, restauracji, usługi 
polegające na przygotowaniu, serwowaniu posiłków, napo-
jów, w tym usługi świadczone w barach, restauracjach, usłu-
gi polegające na przygotowaniu posiłków, napojów na za-
mówienie i ich dostarczaniu do zamawiającego (catering), 
usługi w zakresie cateringu żywności dietetycznej, usługi 
polegające na przygotowaniu i serwowaniu lub dostarcza-
niu do zamawiającego posiłków i napojów przeznaczonych 
dla sportowców, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem - catering.

(210) 493253 (220) 2018 11 29
(731) JUZWA MARCIN EBV GROUP, Wrocław
(540) Hagenton
(510), (511) 20 meble - elementy wyposażenia wnętrz.

(210) 493260 (220) 2018 11 29
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ŻAPPSY
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, programy kom-
puterowe, nagrane programy komputerowe, programy kom-
puterowe do zarządzania projektami, programy komputero-
we dotyczące spraw finansowych, użytkowe programy kom-
puterowe do pobrania, programy komputerowe do zdalnego 
łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, 
programy komputerowe stosowane do elektronicznych syste-
mów kasowych, oprogramowanie komputerowe [programy] 
do zarządzania bazami danych, programy i oprogramowanie 
komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane 
w telefonach komórkowych, programy komputerowe do tele-
wizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, 
elektroniczne wyświetlacze reklam, platformy oprogramowa-
nia komputerowego, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne 
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi 
do noszenia na sobie, 35 obsługa programów lojalnościo-
wych, zarządzanie programami lojalnościowymi, administro-
wanie programami lojalności konsumenta, usługi w zakresie 
programów lojalnościowych, administrowanie programami 
lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie 
i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działal-
ności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organiza-
cja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych 
dla klientów i programów motywacyjnych, usługi programów 

lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, usługi w zakresie przeprowadzania badań ryn-
kowych dotyczących lojalności klientów, promowanie sprze-
daży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla 
klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie progra-
mów lojalnościowych dla klientów, doradztwo organizacyjne 
dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, organi-
zowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarzą-
dzanie nimi, administrowanie programów lojalnościowych 
obejmujących zniżki lub zachęty, rekrutacja personelu, usługi 
rekrutacyjne, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji 
pracowników, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji perso-
nelu, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności 
gospodarczej, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekruta-
cji personelu, dostarczanie informacji na temat rekrutacji 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnia-
nie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumen-
tacją gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania doku-
mentacją handlową, publikacja reklam, reklamy on-line, rekla-
ma i usługi reklamowe, agencje reklamowe, reklama i marke-
ting, analizy odbioru reklamy, reklama rekrutacji personelu, 
dystrybucja ogłoszeń reklamowych, usługi agencji reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, udostępnianie powierzchni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, badania w zakre-
sie reklamy, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, dys-
trybucja reklam i ogłoszeń handlowych, usługi badawcze 
związane z reklamą, usługi planowania w zakresie reklamy, re-
klama za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi rekla-
mowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja konkur-
sów w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, reklama on-line poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, udostępnianie przestrzeni reklamowej 
w mediach elektronicznych, reklama za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, w szczególności Internetu, przetwarza-
nie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych to-
warów i usług, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich 
za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, promo-
wanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem re-
klam na stronach internetowych, usługi handlu elektroniczne-
go, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za po-
średnictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamo-
wych i sprzedaży, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, badanie działal-
ności gospodarczej i rynku, badanie rynku, badania rynku i ba-
dania marketingowe, badania rynku i analizy biznesowe, po-
moc przy prowadzeniu franszyz, usługi doradcze dotyczące 
działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz, 
badania rynkowe, dostarczanie informacji handlowych konsu-
mentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat to-
warów i usług, usługi informacyjne w zakresie rynku konsu-
mentów, analizy i badania dotyczące działalności gospodar-
czej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 
analizy i raporty statystyczne, sporządzanie raportów do ce-
lów marketingowych, usługi w zakresie informacji rynkowej 
dotyczące raportów handlowych, dystrybucja materiałów re-
klamowych, marketingowych i promocyjnych, promocja to-
warów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 
marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję 
kuponów, 36 przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płat-
nicze, obsługa kart do transakcji płatniczych, przetwarzanie 
transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, usługi 
związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi 
płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej 
aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie 



Nr  ZT01/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 77

wielu opcji płatniczych za pośrednictwem terminali elektro-
nicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów i zloka-
lizowanych w sklepach detalicznych, zautomatyzowane usłu-
gi płatnicze, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, emisja 
bonów wartościowych w związku z programami motywacyj-
nymi, emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność 
klienta, emisja bonów wartościowych w ramach programu 
członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane z do-
starczaniem bonów na zakup towarów, 38 zapewnianie do-
stępu do danych lub dokumentów przechowywanych elek-
tronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, usługi 
w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, dostar-
czanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, zapew-
nianie dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie użyt-
kownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu 
do baz danych, zapewnianie dostępu do stron internetowych, 
zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie do-
stępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, zapewnianie do-
stępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu 
do forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji 
w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
zapewnianie dostępu do elektronicznych systemów przesyła-
nia wiadomości, zapewnianie dostępu do danych w sieciach 
komunikacyjnych, łączność poprzez sieci komputerowe i do-
stęp do Internetu, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu 
do baz danych, zapewnianie dostępu do treści, stron interne-
towych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznych sie-
ci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, usługi zwią-
zane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu 
do platform i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie 
i innych mediach, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obra-
zów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych po-
między mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 
39 usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usługi 
doradcze w zakresie dystrybucji towarów, 41 publikowanie 
dokumentów, publikacja materiałów dostępnych za pośred-
nictwem baz danych lub Internetu, 42 elektroniczne przecho-
wywanie plików i dokumenty, elektroniczne przechowywanie 
dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, digitali-
zacja dokumentów, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcu-
chem dostaw i portali e-biznesowych, programowanie opro-
gramowania do reklamy on-line, hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie techno-
logii informacyjnych, integracja systemów i sieci komputero-
wych, projektowanie i opracowywanie systemów do prze-
chowywania danych, projektowanie i opracowywanie syste-
mów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywa-
nie systemów przetwarzania danych, projektowanie i opraco-
wywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz 
danych, projektowanie i opracowywanie komputerowych 
urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie sys-
temów komputerowych, projektowanie i opracowywanie sys-
temów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, 
wyświetlania i przechowywania danych, konserwacja opro-
gramowania do przetwarzania danych, rozwój, programowa-
nie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania 
danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyski-
wania systemów informatycznych, usługi w zakresie technolo-
gii informacyjnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting mo-
bilnych stron internetowych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, 43 usługi 

zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 programy komputerowe 
(licencjonowanie -) [usługi prawne], usługi tworzenia sieci kon-
taktów społecznych on-line za pomocą aplikacji mobilnych 
do pobrania.

(210) 493274 (220) 2018 11 30
(731) FIGARSKA AGNIESZKA AF, Kraków
(540) CUDI

(531) 03.13.01, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki, kol-
czyki, łańcuszki, pierścionki, breloki do kluczy, motyle z meta-
li szlachetnych i ich stopów lub stali chirurgicznej, przyrządy 
zegarmistrzowskie i chronometryczne, 35 sprzedaż detalicz-
na biżuterii i wyrobów jubilerskich, usługi handlu detalicz-
nego, sprzedaż on-line powyższych towarów na rzecz osób 
trzecich, usługi handlu hurtowego powyższych towarów 
na rzecz osób trzecich.

(210) 493279 (220) 2018 11 30
(731) TIGRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NOOS-e

(531) 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 9 cyfrowe urządzenia pomiarowe, czujniki po-
miarowe, elektroniczne czujniki pomiarowe, elektryczne 
urządzenia pomiarowe, gazometry, laserowe systemy po-
miarowe, przyrządy do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, 
42 opracowanie metod pomiarowych i testujących, pomiary 
i analizy gazów cieplarnianych, pomiary środowiska w obrę-
bie budynków, pomiary środowiskowe, tworzenie progra-
mów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, 
dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, usługi pomiaro-
we, wykonywanie pomiarów.

(210) 493282 (220) 2018 11 30
(731) ŁĄTKA CZESŁAW INNOVATION 1, Jenkowice
(540) Botanico
(510), (511) 32 woda gazowana, woda niegazowana, woda 
stołowa, woda aromatyzowana, woda źródlana, woda mi-
neralna, woda mineralizowana, bezalkoholowe aromatyzo-
wane napoje gazowane, bezalkoholowe gazowane napoje 
na bazie soków owocowych, lemoniada, napoje bezalkoho-
lowe o smaku owoców, napoje orzeźwiające, napoje owo-
cowe, napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napo-
je dla sportowców, napoje warzywne, napoje owocowo 
- warzywne.

(210) 493287 (220) 2018 11 30
(731) WINOWEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce
(540) ACQUA DI VINO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), al-
kohole wysokoprocentowe, destylowane napoje, ekstrakty 
alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe zawie-
rające owoce, alkoholowe ekstrakty owocowe, owocowe 
napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owoców, 
wino, nalewki, likiery, koktajle, miód pitny, wódka, 35 sprze-
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daż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż on-li-
ne, pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży, sprzedaż 
dla osób trzecich towarów: napoje alkoholowe, alkohole 
wysokoprocentowe, destylowane napoje, ekstrakty alkoho-
lowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające 
owoce, alkoholowe ekstrakty owocowe, owocowe napoje 
alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owoców, wino, na-
lewki, likiery, koktajle, miód pitny, wódka, piwo.

(210) 493297 (220) 2018 11 30
(731) PODSIADŁA-KABACIŃSKA VIOLETTA LOGO-SENS, 

Kołobrzeg
(540) WERBOsensoMOTORYKA

(531) 26.13.01, 27.03.01, 27.03.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne z zakresu wspomaga-
nia rozwoju dziecka.

(210) 493306 (220) 2018 11 30
(731) MERCUS LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) mercus

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 2 lakiery i pokosty, środki zabezpieczające 
przed rdzą, oleje do konserwacji drewna, farby, 4 oleje na-
pędowe, benzyna, mieszaniny pochłaniające kurz, smary, 
6 metale nieszlachetne i ich stopy, materiały zbrojeniowe 
dla budownictwa, metalowe, metalowe materiały konstruk-
cyjne, ogniotrwałe, rury i rurki ze stali, 7 maszyny górnicze, 
maszyny do robót ziemnych, obrabiarki, 8 narzędzia ręczne 
o napędzie ręcznym, 9 przewody elektryczne, 11 urządzenia 
do ogrzewania, urządzenia i instalacje do oświetlenia, urzą-
dzenia chłodzące, 16 pędzle, 17 tworzywa sztuczne półprze-
tworzone, materiały do uszczelniania okien i drzwi, przewody 
giętkie niemetalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, 
rury (sztywne), niemetalowe (budownictwo), 20 meble, wy-
roby wikliniarskie, wyroby stolarskie, zaciski przewodów rur, 
niemetalowe, zaciski niemetalowe do kabli, 21 przybory ku-
chenne, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 
zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce 
i łyżki, 22 liny, pakuły, sznurki, 24 zasłony, bielizna pościelowa 
i koce, bielizna stołowa i pościelowa, 27 dywany, chodniki 
i maty, pokrycia podłogowe, linoleum, 32 piwo, woda (na-
poje), napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, 33 napoje alkoholowe.

(210) 493346 (220) 2018 12 03
(731) LESIK TOMASZ, Tarnowskie Góry
(540) ACTIVREC
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, interaktywne opro-
gramowanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, kompu-
terowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], 
oprogramowanie do monitorowania danych w chmurze, 
oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do pobra-
nia do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie i aplika-
cje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie komputero-
we, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, 

oprogramowanie komputerowe do kontroli czasu pracy, 
oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, 
oprogramowanie komputerowe do zarządzania czasem 
pracy, oprogramowanie komputerowe do zarządzania orga-
nizacją pracy, oprogramowanie komputerowe [programy], 
oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie użytkowe 
do usług przetwarzania w chmurze, programy komputero-
we, 35 administrowanie sprzedażą, reklama, reklama w Inter-
necie, usługi eksportowe, usługi importowe, usługi sprzedaży 
detalicznej dotyczące oprogramowania, zarządzanie sprze-
dażą i bazą klientów, 42 doradztwo związane z oprogramo-
waniem, hosting oprogramowania komputerowego i aplika-
cji komputerowych na rzecz osób trzecich, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], projektowanie programów komputero-
wych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, umożliwianie użytkowa-
nia oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania 
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarza-
nia w chmurze.

(210) 493348 (220) 2018 12 03
(731) MAGIC RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KIDS LOVE MUSIC PRESENTS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.11, 27.05.11, 
27.05.24

(510), (511) 9 płyty fonograficzne, 28 gry, zabawki, sprzęt 
sportowy nie ujęty w innych klasach, 35 reklamy prasowe, 
radiowe, telewizyjne na bilbordach oraz reklama za po-
średnictwem Internetu, 41 organizacja koncertów, imprez 
rozrywkowych.

(210) 493351 (220) 2018 12 03
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-
Biała

(540) Zosia Mistrzyni wypieków!

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 olej rzepakowy dla celów przemysłowych, 
29 koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, 
mięso, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, mięso konserwo-
wane, mięso puszkowane, mięso solone, żelatyna spożyw-
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cza, masło arachidowe, masło kakaowe, jogurt, kefir, masło 
kokosowe, olej kokosowy, tłuszcz kokosowy, margaryna, 
masło, krem na bazie masła, masło czekoladowe, napoje 
mleczne lub z przewagą mleka, mleczne produkty, mleko, 
olej rzepakowy, olej słonecznikowy, olej z oliwek, oliwa, olej 
z orzechów palmowych, ser, olej sezamowy, smalec, śmie-
tana, tłuszcze jadalne, rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, 
masło roślinne, oleje jadalne, komponenty i ekstrakty tłusz-
czów roślinnych rafinowanych, 30 napoje na bazie czekola-
dy, kakao, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, lody, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, 
sól do konserwowania żywności, przyprawy, ziele angielskie, 
preparaty do zmiękczania mięsa, sosy do mięsa, sos.

(210) 493355 (220) 2018 12 03
(731) FACON-POROSZEWSKA MARTA PHU PROFIPET, 

Łozina
(540) VetCover profilaktyka weterynaryjna

(531) 03.06.03, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne - usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 461132, 482320, 482322, 482492, 482496, 485232, 490217, 490218, 491885, 491923, 492520, 492571, 493006, 
493009, 493013, 493017

2 485232, 493306

3 482320, 482322, 482492, 482496, 485232, 489246, 490220, 490221, 490222, 490223, 490311, 491564, 492518, 
492758, 492776, 493087, 493089, 493092, 493096, 493101, 493199, 493223

4 485232, 489985, 491923, 493158, 493306, 493351

5 480849, 482320, 482322, 482492, 482496, 489052, 489053, 490237, 490311, 490562, 490847, 491482, 491550, 
491564, 491624, 491885, 491903, 492486, 492660, 492663, 492680, 492681, 492682, 492930, 493087, 493089, 
493092, 493096, 493101, 493199, 493223, 493242

6 485232, 490774, 492515, 492695, 493059, 493065, 493306

7 485232, 491719, 491834, 491874, 491876, 491877, 491879, 492759, 492808, 493065, 493155, 493306

8 485232, 491834, 491874, 491876, 491877, 491879, 493306

9 485232, 489867, 489868, 490188, 490448, 490986, 491070, 491874, 491876, 491877, 491879, 492613, 492620, 
492808, 492912, 492930, 492955, 493065, 493071, 493087, 493089, 493092, 493096, 493101, 493236, 493260, 
493279, 493306, 493346, 493348

10 490311, 493199, 493223

11 482320, 482322, 482492, 482496, 485232, 491874, 491876, 491877, 491879, 492695, 492808, 493065, 493071, 
493230, 493306

12 485232, 490986, 491070, 491834, 491874, 491876, 491877, 491879, 493036, 493071, 493155, 493200

14 492499, 493231, 493274

16 485232, 489867, 489868, 490311, 490448, 491035, 491646, 491719, 491923, 492613, 492618, 492620, 493087, 
493089, 493092, 493096, 493101, 493160, 493236, 493306

17 485232, 491923, 493306

18 486013, 491874, 491876, 491877, 491879

19 485232, 486002, 490077, 491479, 492471, 493059, 493158, 493306

20 485232, 488377, 491036, 491719, 492946, 493253, 493306

21 485232, 488377, 489246, 491719, 492695, 493087, 493089, 493092, 493096, 493101, 493164, 493306

22 485232, 493306

24 490311, 493306

25 485232, 486013, 489839, 489957, 489973, 490221, 490311, 491000, 491001, 491017, 491070, 491624, 491646, 
491874, 491876, 491877, 491879, 491887, 492913, 492930, 492931, 493071, 493087, 493089, 493092, 493096, 
493101

27 492571, 493306

28 489839, 489973, 491070, 491624, 491646, 492760, 493348

29 490751, 491438, 491444, 491464, 491687, 492443, 492461, 492660, 492838, 492961, 492966, 493068, 493073, 
493074, 493076, 493078, 493087, 493089, 493092, 493096, 493101, 493199, 493351

30 490751, 491004, 491564, 491835, 491869, 491870, 492422, 492486, 492800, 492838, 492961, 492966, 493087, 
493089, 493092, 493096, 493101, 493199, 493351

31 492838, 492966, 493087, 493089, 493092, 493096, 493101, 493199

32 486013, 488992, 490237, 491828, 492486, 492660, 492838, 493068, 493069, 493087, 493089, 493092, 493096, 
493101, 493199, 493282, 493306

33 490237, 493072, 493137, 493138, 493141, 493142, 493199, 493287, 493306
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34 490237, 493087, 493089, 493092, 493096, 493101

35 461132, 482320, 482322, 482492, 482496, 485232, 486991, 489052, 489053, 489867, 489868, 489957, 489985, 
490448, 490986, 491450, 491457, 491488, 491624, 491646, 491719, 491758, 491784, 491789, 491871, 491874, 
491876, 491877, 491879, 491962, 492461, 492515, 492520, 492613, 492618, 492620, 492643, 492695, 492754, 
492838, 492912, 492955, 493056, 493059, 493061, 493065, 493068, 493069, 493071, 493087, 493089, 493092, 
493096, 493101, 493136, 493153, 493158, 493164, 493200, 493230, 493231, 493236, 493241, 493260, 493274, 
493287, 493346, 493348, 493355

36 489542, 490448, 490687, 491783, 491871, 491880, 493043, 493056, 493153, 493225, 493236, 493241, 493260

37 485232, 489542, 489985, 490371, 490687, 491834, 492571, 492776, 492806, 492808, 493061, 493063, 493065, 
493066

38 489867, 489868, 491646, 492912, 492955, 493082, 493164, 493260

39 461132, 489985, 491833, 491962, 493087, 493089, 493092, 493096, 493101, 493200, 493236, 493260

40 461132, 489985, 490774, 491758, 492515, 492613, 492618

41 483500, 483683, 486991, 489052, 489053, 489522, 489839, 489867, 489868, 489973, 490448, 491450, 491772, 
491783, 491871, 492444, 492613, 492620, 492754, 492758, 492955, 493029, 493031, 493070, 493087, 493089, 
493092, 493096, 493101, 493164, 493200, 493228, 493229, 493236, 493260, 493297, 493348

42 461132, 489542, 489867, 489868, 490371, 490448, 490774, 491871, 491880, 492808, 492912, 492955, 493043, 
493087, 493089, 493092, 493096, 493101, 493231, 493236, 493260, 493279, 493346

43 489985, 490237, 490751, 491004, 491071, 491784, 492966, 493067, 493199, 493236, 493242, 493260

44 483500, 489052, 489053, 490728, 490729, 491758, 491783, 491784, 492758, 493029, 493031, 493087, 493089, 
493092, 493096, 493101, 493236

45 461132, 492764, 492767, 493087, 493089, 493092, 493096, 493101, 493153, 493260
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

A aphria 493096

A 493092

ACQUA DI VINO 493287

ACTIVREC 493346

AGENCJA Liberta 492767

AGRIBLEND 491885

ALPAKA 493068

ALUMETAL GORZYCE 492515

alumetal t+s 492520

American Building 485232

APAP DIRECT 490562

APAP Sprawdzony na ból 491903

aphria inc. 493089

APHRIA 493087

aphria 493101

apteka Silesia 492643

ARPELC 493231

Audiolive spray do uszu 492681

azoplon 493009

AZOPLON 493017

BAGSTAR 493136

BAMBO 492800

BAU STEIN 490077

BIK 491871

BIRINCI 493067

bojko trail 493228

BOOGIE FUEL 491624

Botanico 493282

BROWAR BIAŁY 491828

BULGARIAN BLACK SEA EMINE  
LIGHTHOUSE EMINE 493141

Business Tea 491835

BXR proffesional 491874

C Real Construct 489542

CALESCO 493066

CleanFix 489246

CLEVER gentleman 491887

COTE 493072

creamee 493076

CrocBite 491070

Cropp 490222

CUDI 493274

D DURID 490371

DIAG DENT 490729

dobrekonopie 492838

Drosed Kurczę, ale to dobre! 492461

DUCELLIER proffesional 491876

Dzielny Miś 483500

EKO-PIECE 493230

ELECTRA PLUS 491877

eXTRACT 493069

FABLOK 493229

FERRO 492695

FERTIPLON 493006

FERTIPLON 493013

Freedom nieruchomości 493241

FRUGO POWER 492486

GELATOSTUDIO 491004

GOK2 491450

Grand Milk Gold 493078

Grand Milk Platinum 493073

GREMUR AGRO 493065

Hagenton 493253

Heckling 491772

Heyah 493199

HOME & ME 491880

HOUSE 490221

HWASDAN 492759

iriGO 492682

irpol 491834

IZYBAR 490751

Jbi 490986

JUST HERO JUSTHERO.PL 486013

KALKGRAN 492471

KASKAT dairy 493074

KIDS LOVE MUSIC PRESENTS 493348

KLEJTO 491923

KLUB PRAWNIKA  
RESTAURACJA & DRINK BAR 491071

KRAK SKY 483683

LABYRINTH 493138

LABYRINTH 493142

Landamer 492443

lato z radiem fest 489868

Lato z radiem FESTIWAL 489867

lauroczystek 491482

laurosept 491550

LE FLEUR 491000

leansys 492912

Lex Biznes 492618
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Liberta 492764

Luxury cream fudge 491869

Made in Poland Luxury cream fudge 491870

MAGAZYN RYNKU PALIWOWEGO  
Paliwa Płynne ISSN 1230-3461  
PORADNIK OPERATORA STACJI PALIW 493160

MAICON 491457

MARAD-DEV 490687

MASTER-BUD 492571

max 492776

Meaning Maker 492444

MEBLE MAJORKA 492946

MEDIWIPES BM 482320

MEDIWIPES BM 482322

MEDIWIPES 482492

MEDIWIPES 482496

MELKAMBUD  
Firma remontowo-budowlana 492806

Memoriał Janusza Kusocińskiego 489973

mercus 493306

metoda 3 kroków 493223

Mia ROCK 492913

MIDORI 491879

MIMOZA 491017

MINIKIDS 489957

MIZACO 490188

moya firma 489985

MY1WAY2 492931

N N69.PL 491789

NaLekko.pl CATERING DIETETYCZNY 493242

NARODOWE CENTRUM KULTURY 490448

NAWROCKI ACADEMY 493029

NAWROCKI ESTHETICS 493031

NOOS-e 493279

NOTOS 492808

OPTIMUM 491036

OZE neo Odnawialne Źródła Energii 493063

PARIS-EDIMBOURG CHANEL 492518

PARKING pod Gubałówką 491833

Pasagon 493036

payHELP 493043

PERFECTA PROFILEBALKONOWE.PL 493059

Pharmacy Solutions 491488

Polish International Development  
Fund PFR TFI 493056

Pracuję dla zdrowia 493236

progresiva 492660

PROKA 491758

PROVITAL 490728

PROWINCJONALNA kwiaciarnia 491784

PULS Farmacji 492620

PULS Medycyny 492613

PZZ S.A. TORTOWA MĄKA PSZENNA 492422

QUEEN ISABELL LIMITED  
COLLECTION 488377

radioprotect 480849

Refloactive 493071

REGENERACJA DPF FAP 493061

RenoTherm 491479

RESERVED 490220

RIZOLIN POLSKA 486002

ROOSTER 492961

ROOTER 490217

Rooter 490218

ROSE VALLEY 493137

Ruskolina Plus 490847

RWC ROCKY WARRIORS CARTEL 491646

S H 489839

S SAFETY SERVICE 486991

Safe Lock 491719

SAME STOWARZYSZENIE ANGIELSKI  
W MEDYCYNIE ASSOCIATION  
FOR MEDICAL ENGLISH  
Pass the SAME information 489522

SC SKIN CLINIC 492758

SEP 100 książek na 100-lecie 491035

SEQUOIA SQA 492955

Serwacy 491438

SFORO safety for operation 493070

Simetisan Control 492680

SINSAY 490223

sobik OSEŁKA MASŁA tradycyjnego 491444

SORBENT BQ30 461132

SPECTRUM CANNABIS CBD 489053

SPECTRUM CBD 489052

spoglo 493082

STUDIO TĘCZA 492754

SUDECKIE 488992

SUPER CRUNCH 491687

SZEROKIE TORY 491962

Szkoła Narciarska STOK Maciej Kolasa 493200

Szpital św. Łukasza 491783

Śleboda 490237

t TZMO GRUPA 490311

T’Streps 491564

Tamel ELECTRIC MOTORS 493155

toralis 492663

twójprawnik24. 493153

Ucz się i śmiej! 492760

VetCover profilaktyka weterynaryjna 493355

WB WOORI BANK 493225

wehikuł smaku garmażenie 492966

WERBOsensoMOTORYKA 493297

WĘGLOKOKS STAL 490774
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WoodyKnows 492930

WSZYSTKIEGO SŁODKIEGO 493164

XXV 492499

Złoty Sęk 493158

Zosia Mistrzyni wypieków! 493351

ŻAPPSY 493260



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.

712618 KARALISKAS (2018 11 13) 30
1342456 SOFTPILLOW (2018 11 28) 16
1379281 corepur (2018 10 22) 17, 19
1405363 SATURO (2018 11 22) 5, 29, 30, 32
1438458 785 HUEZ (2018 09 04, 2018 04 03) 12
1438495 HUANG ER HAPPY WORLD (2018 09 04)

CFE: 27.03.01, 28.03.00 28
1438503 Hitit (2018 08 06, 2018 07 24)

CFE: 01.03.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.01 42
1438517 2018 09 04)

CFE: 28.03.00 42
1438524 2018 09 04)

CFE: 28.03.00 7
1438549 POCO (2018 11 01) 9, 35, 38
1438560 LITHON (2018 10 17, 2018 04 27) 19, 37, 

42, 44
1438562 OIL COMPANY (2018 06 21)

CFE: 27.05.02, 29.01.13 9, 28
1438572 Licok (2018 09 04)

CFE: 26.01.18, 27.05.24, 29.01.12 8
1438595 topo (2018 08 14)

CFE: 27.05.01, 29.01.11 25
1438596 ACTION MONEY (2018 06 21)

CFE: 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14 9, 28
1438617 2018 09 07)

CFE: 01.05.08, 03.07.01 31
1438659 S/FORCE (2018 10 08, 2018 05 25) 9, 25, 28
1438681 2018 09 04)

CFE: 28.03.00 7
1438682 LUSCIOUS (2018 09 04)

CFE: 03.01.08, 27.05.01, 28.03.00 31
1438686 yuma (2018 09 04)

CFE: 27.05.01 24
1438696 2018 09 07)

CFE: 28.03.00 40
1438697 DONGKANG (2018 09 07)

CFE: 28.03.00 31
1438703 DAD I GUANGME I L I (2018 09 04)

CFE: 27.05.01, 29.01.15 11
1438709 DONGKANG (2018 09 07)

CFE: 01.05.08, 03.07.01 1
1438721 2018 09 04)

CFE: 28.03.00 12
1438722 2018 09 04)

CFE: 28.03.00 43

1438730 XIANHEMINGZE (2018 09 07)
CFE: 28.03.00 29

1438732 2018 09 04)
CFE: 28.03.00 30

1438750 XIANHEMINGZE (2018 09 04)
CFE: 28.03.00 44

1438751 XIN GANG (2018 09 07)
CFE: 26.01.03, 26.11.25, 27.05.02, 28.03.00 1

1438766 2018 09 07)
CFE: 03.07.07, 26.13.25, 28.03.00 32

1438771 IsotopeLWD (2018 09 04)
CFE: 27.05.01 7

1438774 2018 09 04)
CFE: 28.03.00 11

1438792 MARCO FRANK POLO CLUB (2018 07 27)
CFE: 27.05.01 25, 35

1438798 2018 09 04)
CFE: 28.03.00 41

1438880 Welldo (2018 09 07)
CFE: 01.15.03, 27.05.08 7

1438904 VIBRANT FLOWER (2018 10 24, 
2018 09 25)

3

1438926 UNIQUE SPIRIT (2018 10 24, 2018 09 25) 3
1438932 SVIZHAK (2018 10 16, 2018 04 27) 33
1438933 WILD OAK (2018 10 24, 2018 09 25) 3
1438938 RMG (2018 09 07)

CFE: 27.05.17 6
1439010 2018 09 07)

CFE: 28.03.00 42
1439011 AIRTOUCH (2018 10 25) 41, 44
1439016 ATLANTIC WAVE (2018 10 24, 

2018 09 25)
3

1439025 S-RT (2018 11 08) 6
1439043 iFunNote (2018 09 07)

CFE: 27.05.02 15
1439058 2018 09 07)

CFE: 03.02.13 22
1439061 GasScope (2018 09 07)

CFE: 27.05.01 7
1439070 StyroStrong (2018 10 25, 2018 07 30) 1
1439078 DONGKANG (2018 09 07)

CFE: 28.03.00 19
1439083 PASCO (2018 09 04)

CFE: 27.05.17 16
1439085 MAVINIA (2018 09 07) 25
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1439086 ENSHINE (2018 09 07)
CFE: 27.05.01 11

1439109 GLEDE (2018 09 07)
CFE: 27.05.17 12

1439117 2018 09 07)
CFE: 28.03.00 31

1439125 2018 09 07)
CFE: 28.03.00 19

1439126 MONACO (2018 07 30, 2018 02 02)
CFE: 26.11.03, 27.05.09 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 

16, 18, 20, 21, 24, 25, 
26, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 35, 41, 43, 45
1439157 MC MONTE-CARLO (2018 07 30, 2018 02 02)

CFE: 26.01.01, 27.05.09 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 
16, 18, 20, 21, 24, 25, 
26, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 35, 41, 43, 45
1439160 3.55 (2018 10 26, 2018 04 27) 9
1439178 GasLWD (2018 09 07)

CFE: 27.05.01 7
1439205 2018 09 07)

CFE: 05.05.20, 26.01.04, 28.03.00 10

1439228 ZHU QUAN (2018 07 02)
CFE: 01.03.02, 26.01.16, 28.03.00 2

1439229 SI MA ER (2018 09 07)
CFE: 05.03.15, 27.05.01, 28.03.00 25

1439231 Archello (2018 09 30)
CFE: 27.05.01 30

1439239 N.A.E. NATURALE ANTICA ERBORISTERIA 
(2018 10 15, 2018 05 02)
CFE: 05.01.01, 07.01.09, 26.04.01, 27.05.10 3

1439308 2018 09 04)
CFE: 28.03.00 42

1439329 REAKIRO (2018 08 16, 2018 06 12)
CFE: 27.05.01, 29.01.13 5, 30, 35

1439334 DONGKANG (2018 09 07)
CFE: 01.05.08, 03.07.01, 28.03.00 19

1439335 Hometech (2018 07 02)
CFE: 07.03.01, 27.05.17 7, 11

1439364 VIYKA (2018 09 12) 33
1439392 APEX (2018 09 07)

CFE: 27.05.17 8
1439434 URBAN METALLICS (2018 11 06, 

2018 05 28)
3



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1438709, 1438751, 1439070 

2  1439228 

3  1438904, 1438926, 1438933, 1439016, 1439126, 1439157, 1439239,
 1439434 

5  1405363, 1439329 

6  1438938, 1439025 

7  1438524, 1438681, 1438771, 1438880, 1439061, 1439178, 1439335 

8  1438572, 1439126, 1439157, 1439392 

9  1438549, 1438562, 1438596, 1438659, 1439126, 1439157, 1439160 

10  1439205 

11  1438703, 1438774, 1439086, 1439126, 1439157, 1439335 

12  1438458, 1438721, 1439109, 1439126, 1439157 

14  1439126, 1439157 

15  1439043, 1439126, 1439157 

16  1342456, 1439083, 1439126, 1439157 

17  1379281 

18  1439126, 1439157 

19  1379281, 1438560, 1439078, 1439125, 1439334 

20  1439126, 1439157 

21  1439126, 1439157 

22  1439058 

24  1438686, 1439126, 1439157 

25  1438595, 1438659, 1438792, 1439085, 1439126, 1439157, 1439229 

26  1439126, 1439157 

28  1438495, 1438562, 1438596, 1438659, 1439126, 1439157 

29  1405363, 1438730, 1439126, 1439157 

30  712618, 1405363, 1438732, 1439126, 1439157, 1439231, 1439329 

31  1438617, 1438682, 1438697, 1439117, 1439126, 1439157 

32  1405363, 1438766, 1439126, 1439157 

33  1438932, 1439126, 1439157, 1439364 

35  1438549, 1438792, 1439126, 1439157, 1439329 

37  1438560 

38  1438549 

40  1438696 

41  1438798, 1439011, 1439126, 1439157 

42  1438503, 1438517, 1438560, 1439010, 1439308 

43  1438722, 1439126, 1439157 

44  1438560, 1438750, 1439011 

45  1439126, 1439157



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.

473888 STATNIK MAGDALENA; WŁODAREK OSKAR
2018 01 30 35, 41, 42

486270 ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG
2018 09 21 35

488829 AVENTIS PHARMA S.A.
2018 12 13 5

488764 LEŚNIEWSKI MICHAŁ
2018 12 10 43

488982 Pizza Hut International, LLC
2018 12 14 30, 43
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