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B I U L E T Y N

Urzędu Patentowego



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

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

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 28 stycznia 2019 r. Nr ZT05

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) 459227 (220) 2016 07 18
(731) DZIERŻAK RYSZARD, DZIERŻAK KAMIL F.H.U.P. 

DZIERŻAK SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) DZIERŻAK
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować w hurtowni, w sklepie detalicznym, jak również 
zgrupowanie różnych towarów na stronie internetowej 
pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w sklepie internetowym w tym takich towarów jak między 
innymi: maszyny i obrabiarki do obróbki skrawaniem me-
tali i drewna, spawarki, sprężarki, pompy, narzędzia ręczne 
warsztatowe, elektryczne i ogrodnicze, akcesoria, do gazu 
propan butan, w tym między innymi czwórniki, trójni-
ki i redukcje do gazu na małe butle, dmuchawy gazowe, 
aparatura do sprawdzania szczelności instalacji gazowych, 
narzędzia dla instalatorów gazowych, uchwyty do wyta-
czadła i głowice wytaczarskie, imadła, imadła maszynowe, 
imadła modułowe rozdzielcze, imadła precyzyjne, podsta-
wy obrotowe do imadeł, klucze dynamometryczne, kły to-
karskie precyzyjne, kły tokarskie obrotowe, łapy mocujące 
w zestawach z płytkami dociskowymi, narzędzia medyczne 
- mix, narzędzia, mocujące, w tym między innymi pryzmy 
szlifierskie, narzędzia podziałowe, w tym między innymi 
podzielnice, podzielnice uniwersalne, koniki, podziało-
we stoły obrotowe, narzędzia pomiarowe, w tym między 
innymi promieniomierze, czujniki elektroniczne, czujniki 
krawędziowe, czujniki zegarowe, średnicówki, głębokościo-
mierze, grubościomierze, kątomierze zegarowe, liniały elek-
troniczne i liniały stalowe, mikrometry, płytki pomiarowe, 
promieniomierze, wysokościomierze, suwmiarki, narzędzia 
ślusarskie, w tym między innymi cyrkle ślusarskie i cyrkle 
sprężynowe, macki zewnętrzno - wewnętrzne, podstawy 
montażowe do oprawek, prasy mechaniczne ręczne, wbija-
ki klinowe ręczne, noże tokarskie, oprawki zaciskowe, klucze 
do oprawek zaciskowych, palniki gazowe, lutownicze i de-
karskie, płytki skrawające, reduktory gazowe i zestawy pod-
łączeniowe do butli gazowych, sprzęt magnetyczny, w tym 
między innymi pryzmy i stoły magnetyczne, stoły frezarskie, 
stoły krzyżowe, kuchnie gazowe wielopalnikowe, kuchenki 
gazowe dwu i cztero - palnikowe, taborety gazowe, płyty 
gazowe do smażenia, trzpienie frezarskie, tuleje zaciskowe 
i nakrętki mocujące do tulejek zaciskowych, uchwyty to-
karskie, tarcze zbierakowe, adaptery do uchwytów, szczęki 
do uchwytów, klucze i śruby mocujące do uchwytów tokar-
skich, orzechy i spirale do uchwytów tokarskich, trzpienie 
i uchwyty wiertarskie, urządzenia do ostrzenia narzędzi, 
wiertła i kamienie medyczne, uchwyty i wieszaki silikono-
we, ramki na zdjęcia.

(210) 464525 (220) 2016 11 29
(731) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk

(540) Centrum Projektowania Uniwersalnego

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.13.25, 02.07.25
(510), (511) 16 certyfikaty drukowane, publikacje edukacyj-
ne drukowane, drukowane publikacje naukowe i techniczne 
z dziedziny architektury, urbanistyki, planowania przestrzen-
nego, budownictwa, projektowania środków transportu, 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, 41 szkolenia 
edukacyjne, szkolenia inżynierów, edukacja społeczna w za-
kresie projektowania przestrzeni publicznej i obiektów usług 
publicznych dla osób z ograniczeniami mobilności i per-
cepcji punkt szkoleniowy i doradczy z zakresu planowania 
przestrzennego, usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
warsztatów i szkoleń, 42 projektowanie przestrzeni pu-
blicznych, planowania urbanistyczne, projektowanie archi-
tektoniczne, projektowania środków transportu, badania 
naukowe dotyczące planowania urbanistycznego, badania 
naukowe dotyczące projektowania przestrzeni publicznej, 
badania obiektów publicznych i środków transportu w za-
kresie własności użytkowych i dostępności, kontrola jakości 
ukończonych budynków i obiektów przestrzeni publicznej, 
kontrola jakości materiałów budowlanych, ekspertyzy w za-
kresie urbanistyki i projektowania przestrzeni publicznej, 
usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, 
doradztwo w dziedzinie kontroli jakości.

(210) 474963 (220) 2017 08 03
(731) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Ekoret EKOGROSZEK

(531) 21.03.25, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materia-
łów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i bio-
masą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjono-
wanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych 
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru 
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Inter-
netu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania 
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla 
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i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, 
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, 
usługi transportowe.

(210) 481270 (220) 2018 01 18
(731) SURGA ALICJA, Ustronie Morskie
(540) MURENA

(531) 18.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelowe, restauracyjne i barowe.

(210) 481293 (220) 2018 01 18
(731) AGROMARKET - SOCIETA’ A RESPONSABILITA LIMITATA, 

Todi, IT; VITALI LORENZO S.R.L., Vidigulfo, IT;  
FLOEMY S.R.L., Eboli, IT; GALIAZZO GABRIELE E C. S.R.L., 
Rovigo, IT;  RUSCITO S.R.L., Pontecorvo, IT;  
ROSETTI S.R.L., Forli’, IT

(540) prolife 

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 artykuły spożywcze i substancje dietetyczne 
do użytku weterynaryjnego, suplementy diety dla zwierząt, 
białkowe suplementy dla zwierząt, dodatki antybiotykowe 
do pasz dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwie-
rząt, suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, suple-
menty mineralne do karmienia żywego inwentarza, dodatki 
lecznicze do pożywienia zwierząt, preparaty z pierwiastka-
mi śladowymi dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne dla 
zwierząt, witaminy dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne 
do użytku weterynaryjnego, plastry, materiały opatrunkowe, 
leki do celów weterynaryjnych, środki odkażające, preparaty 
do niszczenia szkodników, obroże przeciwpasożytnicze dla 
zwierząt, obroże przeciw pchłom dla zwierząt, płyny do ce-
lów weterynaryjnych, środki dezynfekujące do użytku we-
terynaryjnego, fungicydy, herbicydy, 31 żywność dla zwie-
rząt, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, 
karmy i pasze dla zwierząt, owies przetworzony do spożycia 
przez zwierzęta, otręby jako pokarm dla zwierząt, pokarm 
dla zwierząt, mączka dla zwierząt, drożdże jako pasza dla 
zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, zboża przetworzone 
do spożycia przez zwierzęta, spożywcze pasze wzmacnia-
jące dla zwierząt, makuchy z orzeszków arachidowych dla 
zwierząt, ciastka dla zwierząt, kości i pałeczki jadalne dla 
zwierząt domowych, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, 
napoje dla zwierząt domowych, papier pokryty piaskiem 
jako ściółka dla zwierząt domowych, ściółka dla zwierząt, pia-
sek aromatyczny jako ściółka dla zwierząt domowych, ziarna, 
produkty rolne, ogrodnicze oraz leśne, słód, świeże owoce 
i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty.
551 wspólne prawo ochronne

(210) 483021 (220) 2018 03 02
(731) KAMIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gliwice

(540) KR KRYPTON

(531) 26.05.17, 27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, preparaty che-
miczne do spawania, chemiczne środki czyszczące do sto-
sowania w procesach przemysłowych, rozpuszczalnikowe 
środki czyszczące do usuwania tłuszczu podczas procesów 
wytwarzania, 2 środki antykorozyjne, preparaty antykoro-
zyjne, 3 preparaty do czyszczenia, preparaty do polerowa-
nia, preparaty do odtłuszczania, materiały ścierne, 4 smary, 
6 cynk i jego stopy, 7  trzpienie wiertarskie, tuleje redukcyj-
ne, uchwyty wiertarskie, pokrętła do gwintowników, po-
krętła zapadkowe, wkrętaki śrubowe, uchwyty obrotowe 
do narzędzi obsługiwanych ręcznie, uchwyty do wiertarek, 
uchwyty [części maszyn], uchwyty do narzynek, gwintow-
nice, gwintowniki, wiertła do wiertarek elektrycznych, wier-
tła przemysłowe, 8 wybijaki do stożków, frezy trzpieniowe, 
frezy monolityczne, narzędzia skrawające ręczne, ręczne 
narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki po-
wierzchni, wiertła do narzędzi ręcznych, klucze maszynowe, 
otwornice ręczne, 17 szczeliwa do śrub, szczeliwa do łożysk, 
szczeliwa do instalacji hydraulicznych, szczeliwa do gwintów 
rurowych.

(210) 483950 (220) 2018 03 23
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) American Building

(531) 27.05.01, 07.11.25, 07.05.02, 07.05.05
(510), (511) 1 silikony, impregnaty do drewna i betonu inne 
niż farby, kleje do celów przemysłowych, kleje do płytek 
ściennych, kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, 
kleje termotopliwe, akryle jako spoiwa stosowane w budow-
nictwie, 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, środ-
ki hydroizolacyjne dwuskładnikowe inne niż farby, środki hy-
droizolacyjne jednoskładnikowe inne niż farby, mieszanki 
gruntujące epoksydowe, żywice w tubach syntetyczne, roz-
puszczalniki do farb, dodatki uszlachetniające do paliw, pre-
paraty chemiczne do lutowania, pasty anareobowe, pasta 
z cyną, topniki, klej do PCV, kleje montażowe, kleje uszczelnia-
jące, spoiwo jako kleje do zastosowań innych niż domowe lub 
papiernicze, środki czyszczące i myjące stosowane w przemy-
śle, spoiwa do spalania opalarką, płyny izolacyjne, pasty pośli-
zgowe, pasty do gwintów, lepik, 2 farby, farby w sprayu, bejce, 
lakiery, impregnaty do drewna i betonu jako farby, koncentra-
ty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe 
i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkłado-
we, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożaro-
we, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakie-
rów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby i spoiwa epoksydo-
we, masy gruntujące stosowane w budownictwie do tynków 
gipsowych, cementowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt 
z perlitu, podłóg i elewacji, środki gruntujące epoksydowe, 
kalafonia, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na da-
chy jako farba, powłoki ochronne do zabezpieczania podłóg, 
do zabezpieczania mebli, do zabezpieczania posadzek i be-
tonu, posadzki epoksydowe, 3 środki czyszczące i myjące sto-
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sowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier 
do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania 
i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, ko-
smetyki samochodowe, środki zapachowe do samochodów, 
płyn czyszczący do PCV, 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, 
4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, 
gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary prze-
mysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodowe, 
dodatki uszlachetniające do benzyny, pasty poślizgowe 
do PCV, 6 metalowe materiały budowlane, metalowe ele-
menty konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalo-
we, drabiny aluminiowe, cyna, metalowe łączniki do kon-
strukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji z two-
rzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stro-
powe metalowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty 
metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, 
drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut kolczasty, drut 
naciągowy metalowy, 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 meta-
lowe, ramy i drzwiczki rewizyjne metalowe, rolety zewnętrz-
ne metalowe, rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowa-
nia metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłużacze bu-
dowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe i alumi-
niowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodze-
niowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, po-
krycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i zamknięcia 
metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, rynny meta-
lowe, pręty, ramy zbrojące i wzmacniające konstrukcję meta-
lowe, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, 
linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasu-
wy, kłódki, zamki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki re-
wizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporni-
ki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi meta-
lowe, akcesoria metalowe do okien, siatki rolno-leśne metalo-
we, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, 
drut metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędzio-
we metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania 
drobnego sprzętu budowlanego, skrzynki narzędziowe prze-
nośne metalowe, organizery narzędziowe metalowe, regały 
narzędziowe metalowe, kotwy o specjalnym przeznaczeniu 
metalowe, kołki stalowe z wkrętem, kołki metalowe, kotwy 
stalowe, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki, opaski ślimakowe 
metalowe, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa 
metalowa, rury rynnowe metalowe, listwy i profile przyokien-
ne niemetalowe, zszywki tapicerskie, prefabrykaty zbrojarskie 
metalowe, rynny dachowe metalowe, wlot, mufy, kolanka, 
trójniki, narożniki i osadniki rynnowe metalowe, zaślepki 
i złączki rynnowe metalowe, mocowania i stabilizatory rynno-
we metalowe, kanały odwodnieniowe i studzienki odwod-

nieniowe metalowe, kratki, pokrywy, denka studzienek ryn-
nowych metalowe, kratki ściekowe metalowe, kliny pierście-
niowe do trzonków metalowe, kliny płaskie do trzonków 
metalowe, zestawy klinów do trzonków metalowe, ściągacze 
izolacji, kuwety narzędziowe, druty spawalnicze, stojaki i pro-
wadnice, pasy spinające w zestawach, wiązarki metalowe prę-
tów zbrojeniowych, tuleje siatkowe metalowe, pręty metalo-
we gwintowane, śruby rzymskie metalowe, zaciski przewo-
dów elektrycznych metalowe, armatura metalowa do pieców 
centralnego ogrzewania, rampy najazdowe pojazdów meta-
lowe, linki holownicze metalowe, pojemniki metalowe do ce-
lów budowlanych, lut miękki, pasty do lutowania miękkiego, 
lut twardy, osłony rewizyjne ścianek metalowe, szufle, 7 na-
rzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicz-
nym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, 
palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, 
maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody 
urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry jako 
maszyny, gwintownice jako maszyny, silniki i turbiny hydrau-
liczne, zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki elektrycz-
ne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mie-
szacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie 
mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycz-
nych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, 
urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządze-
nia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agregaty ma-
larskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, 
piły jako części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneuma-
tyczne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki 
poliuretanowej, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, 
pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety 
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podno-
śniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki ma-
szyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, ma-
szyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, spawarki 
łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lutownice 
oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, 
końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świ-
dry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mechanicz-
ne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podno-
szenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczacze, przecinarki 
do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młotowier-
tarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty wy-
burzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wier-
tarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki akumula-
torowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wier-
tarki 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 o napędzie elektrycznym, przeci-
naki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły sza-
bliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki 
taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szli-
fierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szli-
fierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, 
strugi o napędzie elektrycznym, strugi stołowe jako maszyny, 
frezarki, szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze 
przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwór-
cze proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wió-
rów elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, pod-
nośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrau-
liczne, wyciągarki elektryczne, przewody rozruchowe, kom-
presory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety do malo-
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wania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice jako części 
maszyn, wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klu-
cze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety 
do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, zawory, filtry 
zawarte w tej klasie, spawarki inwertorowe, spawarki wielo-
funkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, 
pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, tarcze o napędzie 
mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurni-
cze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, pod-
nośniki pneumatyczne, kompresory elektryczne, maszyny 
ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akce-
soria do urządzeń ogrodniczych, węże ciśnieniowe metalo-
we, tarcze cierne do maszyn, statywy do urządzeń lasero-
wych, zszywacze elektryczne, zszywacze tapicerskie elek-
tryczne, filtry powietrza w pojazdach, elektryczne urządzenia 
do lutowania rur miedzianych, taśmy do izolacji elektrycznej, 
klucze hydrauliczne do perlatora, klucze hydrauliczne na-
stawne, klucze hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne 
do rur nastawne, klucze hydrauliczne hakowe, gilotyny do pa-
neli, elektrody spawalnicze, paski klinowe i pasy rozrządu 
w pojazdach, 8 narzędzia i maszyny o napędzie ręcznym, 
wiertarki ręczne, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części na-
rzędzi ręcznych, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna 
i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, 
uchwyty wiertarskie i adaptery, tarcze do krążków ściernych, 
ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, 
kotwy do wbijania, uchwyty montażowe do przewodów, 
uchwyty montażowe do rur, złącza ciesielskie, dźwignie, gra-
bie, gwintownice, imadła, zestaw kluczy nasadowych, zestaw 
kluczy 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 płasko-oczkowe, 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 Tora na nasadce, końcówki Spli-
ne na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki 
imbusowe na nasadce, zestawy nasadek, zestawy nasadek 
Tora, zestawy nasadek Tora z otworami, zestawy nasadek Spli-
ne, zestawy nasadek imbusowych, zestawy nasadek i kluczy, 
klucze dynamometryczne, klucze imbusowe, klucze Tora, ze-
stawy kluczy Tora, klucze do filtrów, klucze sześciokątne, klu-
cze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klu-
cze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie otwarte, klucze 
do świec, klucze trzpieniowe krótkie, klucze trzpieniowe dłu-
gie, klucze fajkowe przebite, ściągacze do łożysk, kosiarki ręcz-
ne, młotki ręczne, 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, łopaty do śniegu, wkrętaki 
z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, 
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczypce 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, obcinacze do kabli miedzianych, szczyp-
ce do nitów, zaginarki proste do blachy, zaginarki wygięte 
do blachy, gilotyny do paneli, nitownice boczne, nitownice 
dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wy-
bijaków, dziurkacze do skór, kątowniki jako narzędzia ręczne, 

kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki dacho-
we, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, dłuta 
płaskie 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, 
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, rozszywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne ta-
picerskie, noże termiczne, klucze do rur, obcinaki do rur mie-
dzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezo-
wym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-za-
pas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże spe-
cjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet 
z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem okrągłym, 
noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, no-
życzki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce 
proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wy-
ciągnięte 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, zesta-
wy lakiernicze, piły ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki ucioso-
we, strugi jako narzędzia ręczne, 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 sto-
larskie, profile metalowe, gwoździe, klucze, młotki, śrubokręty, 
piły otwornice, piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, 
gwintowniki, pojedynczo i w zestawach jako narzędzia ręcz-
ne, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki 
do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrze-
nia, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe zawarte 
w tej klasie, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek 
i szkła, narzędzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wy-
ciskacze silikonu, mieszadła, noże do cięcia płytek, skrobaczki 
skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekato-
ry, spulchniacze gleby ręczne, urządzenia do nakładania kleju 
na tapety-tapetomat ręczne, tarnik do styropianu, skrzynki 
uciosowe do cięcia pod kątem, zestaw piła plus skrzynka 
uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania pianki PU, pi-
stolety do dozowania kleju, wkłady klejowe do pistoletu, ob-
cęgi do zaciskania profili do płyt gipsowo-kartonowych, ob-
cęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki 
krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty do wkręta-
ków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac elektrycznych, 
młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gumowe, pilni-
ki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilników, gwin-
towniki, narzynki jako narzędzia ręczne, wiertarki ręczne, 
ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, głowice robo-
cze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zestawy 
narzędzi murarskich, przyrządy do wiązania prętów, łapki 
do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, 
trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, 
szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, 
trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia 
drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodo-
we, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kar-
tonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gip-
sowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił do meta-
lu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica, piła kabłą-
kowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do metalu, 
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piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipso-
wo-kartonowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki 
uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japoń-
skie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty z uchwy-
tem, brzeszczoty płyt kabłąkowych, uchwyty do przenosze-
nia 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, wyciory do czyszczenia otwo-
rów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, haki metalowe, 
karabińczyki metalowe, bloczki metalowe, pierścienie meta-
lowe, kausze metalowe, zaciski metalowe, klamry metalowe, 
złączki metalowe, szekle metalowe, napinacze metalowe, za-
wleczki metalowe, krętliki metalowe, blacha dachówkowa, 
rury rynnowe metalowe, strugi o napędzie ręcznym, obcinaki 
do rur miedzianych, nożyce do rur z tworzyw, gilotyny do cię-
cia glazury, kółka zapasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi do gla-
zury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus pilnik jako 
zestaw, wycinarki do glazury, piła wolframowa do glazury, 
przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek 
gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, 
paca do spoinowania fug, wałek kolczasty z rączką do wyle-
wek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, 
rajberka zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciska-
cze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, 
skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki 
doczołowe, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, 
pace plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, 
z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydro-gąbki, zapasy 
do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle po-
wierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpa-
chle malarskie żabkowane, szpachle żabkowane do kleju, 
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-karto-
nowych jako narzędzia ręczne, wyciągarki ręczne, czerpaki 
budowlane z rączką, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe 
z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania, sznurki 
traserskie, sznurki traserskie z kredą, sznur murarski, żyłka mu-
rarska, kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie 
fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miar-
ki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne 
z wężem, poziomnice, łaty murarskie, obcinarki do rur mie-
dzianych, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, odsysa-
cze do cyny, 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy poża-
rowe, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywa-
cze nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, 
wagi, wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody elek-
tryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne 
urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable 
elektryczne, włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki 
do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, ze-
stawy włączników elektrycznych, diody do podświetlania, 
ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakiet-
ki do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osło-
ny do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektry-
fikowane, pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektrycz-
ne, zamki elektryczne, złącza elektryczne, odzież ochronna, 
osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa, 
szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice spawalnicze, kom-
binezony ochronne, okulary ochronne, przedłużacze i rozga-
łęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze sa-
mochodowe, prostowniki, okulary przeciwsłoneczne, kami-
zelki ostrzegawcze odblaskowe, próbniki elektryczne, odzież 
ochronna malarska, kaski ochronne, okulary i gogle ochronne, 
maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakierni-
cze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne 
ogrodowe, prostowniki prądu, regulatory ciśnienia, dalmierze, 

suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, mikrometry, szczelino-
mierze, poziomnice, poziomnice elektroniczne, poziomnice 
laserowe, poziomnice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyzno-
we, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, ter-
modetektory statywy do urządzeń laserowych, niwelatory 
optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery inspek-
cyjne, endoskopy inspekcyjne, instalacja odgromowa, reje-
stratory obrazu w pojazdach, taśmy miernicze, poziomnice 
wodne z wężem, kątownice budowlane, kątownice nastaw-
ne, łaty murarskie do pomiarów geodezyjnych, poziomnica 
do fug, obuwie ochronne, czapki ochronne, skarpety ochron-
ne, wkładki do butów roboczych, przewody rozruchowe, ką-
towniki nastawne, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, 
magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, 
10 ochraniacze słuchu bez zdolności odtwarzania lub przeka-
zywania dźwięku, 11 lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, 
żarówki halogenowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tara-
su i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane 
ze statywem - halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lam-
py budowlane ze statywem - świetlówki, bojlery, instalacje 
i grzejniki centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia 
chłodnicze, wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji 
wody, armatura do umywalek, wanien, kranów, 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 zapalarki do grilla, żarówki samochodowe, automatyka 
do nawodniania, opalarki elektryczne, dysze do opalarek, ko-
minki i wkłady kominowe, 12 taczki, wózki transportowe, 
wózki akumulatorowe, koła do wózków transportowych, wy-
cieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodo-
wą, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia 
dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, bagażniki sa-
mochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie 
samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic reje-
stracyjnych, nakładki na kierownicę, tarcze, klocki i szczotki 
hamulcowe pojazdów, kołpaki, pompki do pompowania 
opon, 16 taśmy papierowe, taśmy pakowe zabezpieczające, 
taśmy klejące do użytku w gospodarstwie domowym i pa-
piernicze, worki na śmieci, ręczniki papierowe, tektura falista, 
tektura falista w rolkach, folia stretch w rolkach, folia ochronna 
bąbelkowa, naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki 
malarskie z rączką, wałki 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 malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kol-
cami, z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy ma-
larskie specjalne z kuwetą do malowania narożników, do ma-
lowania krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini, 
rączki do wałków malarskich, zestawy malarskie: kij plus rącz-
ka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką 
plus taśma malarska, 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, ołówki, kredki, pudła kartonowe, wałki ma-
larskie, kuwety malarskie, niemetalowe taśmy pakowe, kreda 
traserska, 17 folie malarskie niemetalowe o przeznaczeniu bu-
dowlanym, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucz-
nych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, 
taśmy przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samo-
przylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i sa-
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moprzylepna nie do użytku domowego, medycznego lub 
biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy nie-
metalowe ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjali-
styczne o przeznaczeniu budowlanym, taśmy piankowe 
do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy 
suchej zabudowie, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, folie 
izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ocie-
pleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, 
uszczelki okienne w rolce i cięte, uszczelniacze dekarskie, 
uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, 
węże ciśnieniowe, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni 
między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, pły-
tami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, 
pasty do gwintów, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczel-
niające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, 
nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papiero-
wego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego 
używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winy-
lu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw 
sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spo-
inowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z two-
rzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mieszanych do za-
stosowań budowlanych, taśmy i płachty z włókniny polipro-
pylenowej, taśmy i płachty z włókniny, taśmy i płachty z włók-
na szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowla-
nych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny 
stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic 
przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, 
w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zapra-
wach murarskich, taśmy malarskie, taśmy ostrzegawcze, ta-
śmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartono-
wych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, ta-
śmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy 
ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy 
uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, me-
talową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, 
taśmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy i folie bu-
dowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc ochron-
ny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna, folia okienna sa-
moprzylepna w rolkach, papier zbrojony, taśmy uszczelniają-
ce, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyciszające po-
mieszczenia, kleje uszczelniające, złączki do węży jako zrasza-
cze do upraw i trawnika, podkładki gumowe chroniące śruby, 
łączniki niemetalowe do rur lub węży, kit sanitarny, taśmy te-
flonowe, płyty akustyczne, płyty RTG kartonowo-gipsowe 
z domieszką ołowiu zabezpieczające przed promieniowa-
niem, powłoki chlorokauczukowe, wełna mineralna, siatka 
z włókna szklanego do celów izolacyjnych, taśmy elektryczne, 
gumy, gumy ściągające, 18 parasole ogrodowe, 19 niemetalo-
we materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, 
kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawinię-
tych w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów ze-
wnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne, wsporniki 
niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla bu-
downictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, młotki 
murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blachar-
skie, trzony do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania 
niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbro-
jenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty bu-
dowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe ele-
menty dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne da-
chów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, 
niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki nie-
metalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy nie-
metalowe do przycinania tapet, piony, filc dla budownictwa, 
materiały wiążące do produkcji brykietów zawarte w tej klasie, 
masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, bitu-

mowe membrany uszczelniające, membrany dachowe z PCV, 
panele do celów budowlanych, panele prefabrykowanych 
ścianek działowych, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowa-
nia, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt nie-
metalowych dla budownictwa, masy szpachlowe używane 
do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, 
masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlo-
we i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - 
szpachle dekarskie, asfaltowe preparaty do renowacji da-
chów, asfaltowe powłoki ochronne do dachów, masy do re-
nowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe 
i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gip-
sowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips 
szpachlowy, łaty murarskie, masy spoinowe do zapełniania 
przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami bu-
dowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, pa-
sty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny do uszczelnia-
nia połączeń urządzeń stosowany w budownictwie, taśmy 
teflonowe stosowane do celów budowlanych, masy gipsowe 
zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne 
gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cemento-
wo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozai-
kowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineral-
ne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikato-
we, tynki zewnętrzne silikonowe, prefabrykowane elementy 
niemetalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownic-
twie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartono-
we, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane 
włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, pły-
ty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity ze-
wnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty 
ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzy-
małości, płyty giętkie, płyty sufitowe, profile tarasowe nieme-
talowe, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt 
gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów 
kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, 
taśmy i folie z tworzyw sztucznych i materiałów kompozyto-
wych stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kom-
pozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami 
tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wi-
skozowym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe 
ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyj-
ne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe 
i z tworzyw sztucznych, stosowane w budownictwie, masy 
szpachlowe, gips, osłony rewizyjne ścianek niemetalowe, za-
warte w tej klasie, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropia-
nowe, płyty piankowe, rury kominowe i kominkowe, powłoki 
do okien i drzwi zawarte w tej klasie, obudowy ochronne ka-
loryferów, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlów-
ki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, 
papa, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane sto-
sowane w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły sili-
konowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, 
pustaki wentylacyjne, pustaki, bloczki betonowe, bloczki ko-
mórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominko-
we, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórko-
wego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, 
styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian funda-
mentowy, styropian wodno-odporny, siatka podtynkowa 
zbrojeniowa z włókien tekstylnych wykorzystywana do ce-
lów budowlanych, listwy i profile przyokienne niemetalowe, 
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, 
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki sa-
mopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki pro-
fili niemetalowych, łączniki sufitowe niemetalowe, profile 
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili 
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do docie-
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pleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, 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 
niemetalowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadni-
ki rynnowe niemetalowe, zaślepki i złączki rynnowe niemeta-
lowe, mocowania i stabilizatory rynny niemetalowe, kanały 
odwodnieniowe i studzienki odwodnieniowe niemetalowe, 
kratki, pokrywy, denka studzienek niemetalowe, siatki plasti-
kowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, impre-
gnaty do drewna i do betonu stosowane w budownictwie, 
środki przedłużające trwałość silikonu stosowanego w pra-
cach budowlanych, fugi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi 
cementowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie, 
uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, 
środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania 
tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-karto-
nowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewa-
cji, stosowane w budownictwie, rury rynnowe niemetalowe, 
deski i podesty tarasowe drewniane, altany, wiaty, płoty, per-
gole, maty i osłony stosowane w ogrodach, pawilony ogrodo-
we, płyty drewniane, drzwi wejściowe drewniane, drzwi go-
spodarcze drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, 
domki letniskowe, okna z PCV, okna drewniane, okna dacho-
we, świetliki jako okna drewniane, parapety zewnętrzne, para-
pety wewnętrzne, przewody kominowe niemetalowe do za-
stosowania w budownictwie, siatki ochronne przeciw owa-
dom, 20 drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, 
złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki 
ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, stoły 
do tapetowania, tarasy drewniane budynków, ścieżki drew-
niane na zewnątrz posesji, podjazdy drewniane zewnętrzne, 
meble ogrodowe, meble tarasowe, budy dla psów drewnia-
ne, opaski maskujące drewniane, kotwy drewniane do wbija-
nia, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, kołki do instalo-
wania płyt styropianowych, kołki rozporowe plastikowe 
z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, opaski ślimakowe 
niemetalowe, opaski nylonowe, nogi do mebli metalowe, 
krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe, magnesy i uchwyty 
magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, kołki 
do termoizolacji i kołnierze do kołków do termoizolacji, po-
krowce na ubrania, skrzynki plastikowe, skrzynki i pokrywy 
niemetalowe, uchwyty z przyssawką, tablice informacyjne 
podświetlane, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawka 
do glazury, osłony rewizyjne ścianek niemetalowe, pokrowce 
na ubrania, zbiorniki na wodę do celów domowych, pudła 
tekstylne, podkładki filcowe pod meble i urządzenia, 
21 szczotki, szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, 
worki próżniowe z pompką, zmiotki, mopy, wiadra, konewki, 
szufelki, ściągaczki do wody, donice, wycieraczki ze szczotka-
mi używane w gospodarstwie domowym, kosze na odpady, 
kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, 
wiadra do użytku na budowie i w gospodarstwie domowym, 
wiadra z rolkami, skrzynki plastikowe używane w gospodar-
stwie domowym, kosze i koszyki używane w gospodarstwie 
domowym, pojemniki składane dla gospodarstw domo-
wych, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki i miotły przemy-
słowe, 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 ma-
larskich, pojemniki na odpady, wełna stalowa, miotły stalowe, 
zgarniacze wody, gąbki glazurnicze, krzyżyki glazurnicze, kliny 
dystansowe, karmiki dla ptaków, 22 liny, linki, rzepy, sznury, 
sznurki, sznurki rolnicze, żyłki do celów gospodarczych, pasy 

transportowe niemetalowe, taśmy mocujące stosowane 
w transporcie niemetalowe, pakuły lniane, sznury ogniotrwa-
łe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt 
gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siat-
ki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, pokrycia z two-
rzyw sztucznych używane jako folie malarskie, worki z two-
rzywa sztucznego stosowane w pracach budowlanych, worki 
na odpady, worki na gruz, plandeki ochronne z tworzyw 
sztucznych, płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw natu-
ralnych i z tworzyw mieszanych do zastosowań budowla-
nych, płachty z włókniny polipropylenowej, płachty z włókni-
ny, worki próżniowe, markizy, maty i osłony niemetalowe, 
25 gumofilce, kalosze, skarpety, 26 rzepy, 35 prowadzenie 
sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz 
sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, takimi jak: 
silikony, impregnaty do drewna i betonu inne niż farby, kleje 
do celów przemysłowych, kleje do płytek ściennych, kleje 
do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termoto-
pliwe, akryle jako spoiwa stosowane w budownictwie, 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 styro-
pianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, środki hydroizola-
cyjne dwuskładnikowe inne niż farby, środki hydroizolacyjne 
jednoskładnikowe inne niż farby, mieszanki gruntujące epok-
sydowe, żywice w tubach syntetyczne, rozpuszczalniki 
do farb, dodatki uszlachetniające do paliw, preparaty che-
miczne do lutowania, pasty anareobowe, pasta z cyną, topni-
ki, klej do PCV, kleje montażowe, kleje uszczelniające, spoiwo 
jako kleje do zastosowań innych niż domowe lub papiernicze, 
środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, spoiwa 
do spalania opalarką, płyny izolacyjne, pasty poślizgowe, pa-
sty do gwintów, lepik, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, im-
pregnaty do drewna i betonu jako farby, koncentraty barwią-
ce do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i latekso-
we, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby 
fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, lakiery, 
lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pig-
menty, farby z mieszalnika, farby i spoiwa epoksydowe, masy 
gruntujące stosowane w budownictwie do tynków gipso-
wych, cementowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt z per-
litu, podłóg i elewacji, środki gruntujące epoksydowe, kalafo-
nia, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy jako 
farba, powłoki ochronne do zabezpieczania podłóg, do za-
bezpieczania mebli, do zabezpieczania posadzek i betonu, 
posadzki epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowane 
w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do polero-
wania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczysz-
czania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki 
samochodowe, środki zapachowe do samochodów, płyn 
czyszczący do PCV, 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 fi-
brą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski ścierne, 
gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny, brykiety 
drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświe-
tleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, 
torf, oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki 
uszlachetniające do benzyny, pasty poślizgowe do PCV, me-
talowe materiały budowlane, metalowe elementy konstruk-
cyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny alumi-
niowe, cyna, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, 
metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufi-
ty metalowe, belki metalowe, belki stropowe metalowe, bla-
cha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla bu-
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downictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy 
z metali nieszlachetnych, drut kolczasty, drut naciągowy me-
talowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji 
suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoź-
dzie, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownic-
twa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady komi-
nowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, 
okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe 
metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane, 
złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki 
metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalo-
we, przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe me-
talowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe metalowe, profi-
le do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili 
ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe 
do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, na-
rożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe, 
siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy metalo-
we, ramy i drzwiczki rewizyjne metalowe, rolety zewnętrzne 
metalowe, rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowania 
metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowla-
ne metalowe, koziołki remontowe metalowe i aluminiowe, 
przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe 
metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia 
ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, 
profile metalowe, profile aluminiowe, rynny metalowe, pręty, 
ramy zbrojące i wzmacniające konstrukcję metalowe, kształtki 
metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, 
ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki 
metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, 
kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, stal 
i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria 
metalowe do okien, siatki rolno-leśne metalowe, siatki ogro-
dowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalo-
wy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, 
pojemniki metalowe do przechowywania drobnego sprzętu 
budowlanego, skrzynki narzędziowe przenośne metalowe, 
organizery narzędziowe metalowe, regały narzędziowe me-
talowe, kotwy o specjalnym przeznaczeniu metalowe, kołki 
stalowe z wkrętem, kołki metalowe, kotwy stalowe, wkręty, 
śruby, podkładki, nakrętki, opaski ślimakowe metalowe, opa-
ski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa metalowa, rury 
rynnowe metalowe, listwy i profile przyokienne niemetalo-
we, zszywki tapicerskie, prefabrykaty zbrojarskie metalowe, 
rynny dachowe metalowe, wlot, mufy, kolanka, trójniki, naroż-
niki i osadniki rynnowe metalowe, zaślepki i złączki rynnowe 
metalowe, mocowania i stabilizatory rynnowe metalowe, ka-
nały odwodnieniowe i studzienki odwodnieniowe metalowe, 
kratki, pokrywy, denka studzienek rynnowych metalowe, 
kratki ściekowe metalowe, kliny pierścieniowe do trzonków 
metalowe, kliny płaskie do trzonków metalowe, zestawy kli-
nów do trzonków metalowe, ściągacze izolacji, kuwety narzę-
dziowe, druty spawalnicze, stojaki i prowadnice, pasy spinają-
ce w zestawach, wiązarki metalowe prętów zbrojeniowych, 
tuleje siatkowe metalowe, pręty metalowe gwintowane, śru-
by rzymskie metalowe, zaciski przewodów elektrycznych me-
talowe, armatura metalowa do pieców centralnego ogrzewa-
nia, rampy najazdowe pojazdów metalowe, linki holownicze 
metalowe, pojemniki metalowe do celów budowlanych, lut 
miękki, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, osłony re-
wizyjne ścianek metalowe, szufle, narzędzia i maszyny o na-
pędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wier-
tarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cię-
cia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do ob-
róbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, 
frezarki, generatory prądu, świdry jako maszyny, gwintownice 
jako maszyny, 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, o strzałki elektryczne, urządzenia elektryczne 
do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne do cięcia 
płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malarskie, 
bezpowietrzne pompy tłokowe, piły jako części maszyn, piły 
łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do wytłacza-
nia masy uszczelniającej i pianki poliuretanowej, pistolety do-
zujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistole-
ty do rapowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piasko-
wania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako 
maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napę-
dzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziemnych, maszyny 
do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki, koń-
cówki prądowe, lutownice oporowe, lutownice transformato-
rowe, stacje lutownicze, końcówki do lutownicy, spycharki, 
szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki elektrycz-
ne, ugniatarki mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elek-
tryczne, żurawie do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, za-
gęszczacze, przecinarki do betonu mechaniczne, przecinarki 
do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-
-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, 
wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wier-
tarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, 
wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, 
wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne mieszar-
ki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki 
akumulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, 
piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki 
łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilar-
ki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, 
urządzenia wielofunkcyjne do drewna o napędzie elektrycz-
nym, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalino-
we, piły szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kąto-
we, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielo-
funkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki 
stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki 
do polerki, strugi o napędzie elektrycznym, strugi stołowe 
jako maszyny, frezarki, szlifierki proste, odkurzacze warsztato-
we, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agre-
gaty prądotwórcze proste, agregaty prądotwórcze inwertero-
we, odciągi wiórów elektryczne, tokarki do drewna, tokarki 
do metalu, podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, 
podnośniki hydrauliczne, wyciągarki elektryczne, przewody 
rozruchowe, kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, 
pistolety do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, sma-
rownice jako części maszyn, wiertarki pneumatyczne, młoty 
pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do prze-
dmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneu-
matyczne, zawory, filtry zawarte w tej klasie, spawarki inwer-
torowe, spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, pół-
automaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajze-
gi, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i beto-
nu, narzędzia glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny 
do cięcia płytek, podnośniki pneumatyczne, kompresory 
elektryczne, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, 
części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, węże 
ciśnieniowe metalowe, tarcze cierne do maszyn, statywy 
do urządzeń laserowych, zszywacze elektryczne, zszywacze 
tapicerskie elektryczne, filtry powietrza w pojazdach, elek-
tryczne urządzenia do lutowania rur miedzianych, taśmy 
do izolacji elektrycznej, klucze hydrauliczne do perlatora, klu-
cze hydrauliczne nastawne, klucze hydrauliczne do armatury, 
klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrauliczne ha-
kowe, gilotyny do paneli, elektrody spawalnicze, paski klino-
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we i pasy rozrządu w pojazdach, narzędzia i maszyny o napę-
dzie ręcznym, wiertarki ręczne, cęgi do cięcia drutu, brzesz-
czoty - części narzędzi ręcznych, dłuta, dłuta i szpicaki, fazow-
niki do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki do wierteł, 
zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, tarcze 
do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty szklar-
skie jako części narzędzi, kotwy do wbijania, uchwyty monta-
żowe do przewodów, uchwyty montażowe do rur, złącza 
ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, zestaw klu-
czy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, 
zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzę-
dziowej, adaptery do nasadek, redukcje do kluczy nasadko-
wych, pokrętła do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasa-
dek, przedłużki do bitów, przedłużki do nasadek z przegu-
bem, grzechotki, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze pła-
sko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, 
klucze oczkowe odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgię-
tych i obustronnie odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze 
nastawne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, 
nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki 
Tora na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sze-
ściokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zesta-
wy nasadek, zestawy nasadek Torx, zestawy nasadek Tora 
z otworami, zestawy nasadek Spline, zestawy nasadek imbu-
sowych, zestawy nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, 
klucze imbusowe, klucze Tora, zestawy kluczy Tora, klucze 
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 krótkie, klucze trzpieniowe długie, klucze fajkowe 
przebite, ściągacze do łożysk, kosiarki ręczne, młotki ręczne, 
młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie, młot-
ki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki bla-
charskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki spa-
walnicze, młotki drewniane, zestaw młotków, trzonki do młot-
ków, łopaty do śniegu, wkrętaki z grzechotką z różnymi koń-
cówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki z końcówkami, obci-
nacze czołowe, szczypce 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, obcinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, 
zaginarki proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilo-
tyny do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołożenio-
we, dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziur-
kacze do skór, kątowniki jako narzędzia ręczne, kątomierze 
stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki dachowe, miary skła-
dane, miarki zwijane, taśmy miernicze, dłuta płaskie do drew-
na, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeź-
biarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi 
ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza do strugów, ściski stolar-
skie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe 
C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, roz-
pieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu 
futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, kom-
plet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, rozszywa-
cze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże ter-
miczne, klucze do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki 
do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem 
odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, 
ostrza odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykła-
dzin, 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 jako narzę-
dzia ręczne, narzędzia ręczne do szlifowania, świdry jako na-
rzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze do ka-
mienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, wiertła 
plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice do drewna 
w zestawie, wiertła otwornice do betonu z wolframem w ze-
stawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifier-
skie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski stolarskie, profile metalo-
we, gwoździe, klucze, młotki, śrubokręty, piły otwornice, piły 
grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, pojedyn-
czo i w zestawach jako narzędzia ręczne, nitownice, lutowni-
ce, dłuta, pilniki do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilni-
ków, ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, zaciski do przewo-
dów, uchwyty elektrodowe zawarte w tej klasie, zaciski maso-
we, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurni-
cze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, miesza-
dła, noże do cięcia płytek, skrobaczki skrobaki malarskie, gra-
bie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby 
ręczne, urządzenia do nakładania kleju na tapety-tapetomat 
ręczne, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod 
kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pisto-
lety do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania kleju, 
wkłady klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili 
do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce 
boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek 
plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, 
wkrętaki do prac elektrycznych, młotki różnego przeznacze-
nia stalowe, młotki gumowe, pilniki różnego rodzaju i prze-
znaczenia, zestawy pilników, gwintowniki, narzynki jako na-
rzędzia ręczne, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza 
do pił szablistych, głowice robocze do elektronarzędzi, zesta-
wy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, przy-
rządy do wiązania prętów, łapki do usuwania gwoździ, przebi-
jaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do ki-
lofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek 
do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, 
zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motycz-
ki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodo-
we, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycina-
nia 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 płyt gipsowo-kartonowych, piły otwor-
nice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły 
do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe, 
brzeszczoty do pił, brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty płyt 
kabłąkowych, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-karto-
nowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków 
w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do mon-
tażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych, 
końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki do kotew che-
micznych, wyciory do czyszczenia otworów, pompki do wy-
dmuchiwania zwiercin, haki metalowe, karabińczyki metalo-
we, bloczki metalowe, pierścienie metalowe, kausze metalo-
we, zaciski metalowe, klamry metalowe, złączki metalowe, 
szekle metalowe, napinacze metalowe, zawleczki metalowe, 
krętliki metalowe, blacha dachówkowa, rury rynnowe meta-
lowe, strugi o napędzie ręcznym, obcinaki do rur miedzia-
nych, nożyce do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, 
kółka zapasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki 
do glazury, otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wyci-
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narki do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka 
do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy 
glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca 
do spoinowania fug, wałek kolczasty z rączką do wylewek, 
zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajber-
ka zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tu-
bowe, wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skroba-
ki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczoło-
we, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace 
plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, 
z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydro-gąbki, zapasy 
do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle po-
wierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpa-
chle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, 
multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-karto-
nowych jako narzędzia ręczne, wyciągarki ręczne, czerpaki 
budowlane z rączką, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe 
z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania, sznurki 
traserskie, sznurki traserskie z kredą, sznur murarski, żyłka mu-
rarska, kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie 
fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, miarki drewniane, miar-
ki zwijane, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne 
z wężem, poziomnice, łaty murarskie, obcinarki do rur mie-
dzianych, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, odsysa-
cze do cyny, 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, zamki elek-
tryczne, złącza elektryczne, odzież ochronna, osłony twarzy, 
rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa, szelki do pracy 
w podwieszeniu, przyłbice spawalnicze, kombinezony 
ochronne, okulary ochronne, przedłużacze i rozgałęziacze 
elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodo-
we, prostowniki, okulary przeciwsłoneczne, kamizelki ostrze-
gawcze odblaskowe, próbniki elektryczne, odzież ochronna 
malarska, kaski ochronne, okulary i gogle ochronne, maski 
do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, na-
kolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne ogrodowe, 
prostowniki prądu, regulatory ciśnienia, dalmierze, suwmiarki, 
suwmiarki elektroniczne, mikrometry, szczelinomierze, po-
ziomnice, poziomnice elektroniczne, poziomnice laserowe, 
poziomnice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery 
krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetekto-
ry statywy do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wil-
gotnościomierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endosko-
py inspekcyjne, instalacja odgromowa, rejestratory obrazu 
w pojazdach, taśmy miernicze, poziomnice wodne z wężem, 
kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie 
do pomiarów geodezyjnych, poziomnica do fug, obuwie 
ochronne, czapki ochronne, skarpety ochronne, wkładki 
do butów roboczych, przewody rozruchowe, kątowniki na-
stawne, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, magnesy 
i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, ochraniacze 
słuchu bez zdolności odtwarzania lub przekazywania dźwię-
ku, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogeno-
we, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy 
budowlane - halogeny, lampy budowlane ze statywem -halo-
geny, lampy budowlane - świetlówki, lampy budowlane 

ze statywem -świetlówki, bojlery, instalacje i grzejniki central-
nego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, wy-
mienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura 
do umywalek, wanien, kranów, przewody i urządzenia bez-
pieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, kabiny natrysko-
we, kanały kominowe, urządzenia i instalacje klimatyzacji, mi-
ski WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze, krany, lampy 
oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrze-
wacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wenty-
lacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła, za-
sobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille 
i zapalarki do grilla, żarówki samochodowe, automatyka 
do nawodniania, opalarki elektryczne, dysze do opalarek, ko-
minki i wkłady kominowe, taczki, wózki transportowe, wózki 
akumulatorowe, koła do wózków transportowych, wycieracz-
ki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, po-
krowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, 
zapalniczki samochodowe, opony, felgi, bagażniki samocho-
dowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samo-
chodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyj-
nych, nakładki na kierownicę, tarcze, klocki i szczotki hamulco-
we pojazdów, kołpaki, pompki do pompowania opon, taśmy 
papierowe, taśmy pakowe zabezpieczające, taśmy klejące 
do użytku w gospodarstwie domowym i papiernicze, worki 
na śmieci, ręczniki papierowe, tektura falista, tektura falista 
w rolkach, folia stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, 
naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie 
z rączką, wałki 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 rącz-
ką, wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, 
z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie 
specjalne z kuwetą do malowania narożników, do malowania 
krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki 
do wałków malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus 
wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus ta-
śma malarska, zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką 
plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek 
z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wał-
ki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy 
wałki plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli ma-
larskich, ołówki, kredki, pudła kartonowe, wałki malarskie, ku-
wety malarskie, niemetalowe taśmy pakowe, kreda traserska, 
folie malarskie niemetalowe o przeznaczeniu budowlanym, 
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, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne o prze-
znaczeniu budowlanym, taśmy piankowe do wyciszania i izo-
lowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie, 
tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, folie izolacyjne, folie 
ochronne, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownic-
twie, węże ogrodnicze do podlewania, uszczelki okienne 
w rolce i cięte, uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze komin-
kowe, uszczelniacze poliuretanowe, węże ciśnieniowe, masy 
spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, nie-
metalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi 
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwin-
tów, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające 
do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici 
uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowe-
go materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego uży-
wane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu 
(PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw 
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sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spo-
inowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z two-
rzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mieszanych do za-
stosowań budowlanych, taśmy i płachty z włókniny polipro-
pylenowej, taśmy i płachty z włókniny, taśmy i płachty z włók-
na szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowla-
nych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny 
stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic 
przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, 
w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zapra-
wach murarskich, taśmy malarskie, taśmy ostrzegawcze, ta-
śmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartono-
wych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, ta-
śmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy 
ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy 
uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, me-
talową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, 
taśmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy i folie bu-
dowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc ochron-
ny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna, folia okienna sa-
moprzylepna w rolkach, papier zbrojony, taśmy uszczelniają-
ce, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyciszające po-
mieszczenia, kleje uszczelniające, złączki do węży jako zrasza-
cze do upraw i trawnika, podkładki gumowe chroniące śruby, 
łączniki niemetalowe do rur lub węży, kit sanitarny, taśmy te-
flonowe, płyty akustyczne, płyty RTG gipsowo-kartonowe 
z domieszką ołowiu chroniące przed promieniowaniem, po-
włoki chlorokauczukowe, wełna mineralna, siatka z włókna 
szklanego do celów izolacyjnych, taśmy elektryczne, gumy, 
gumy ściągające, parasole ogrodowe, niemetalowe materiały 
budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki 
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w for-
mie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych 
i wewnętrznych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, 
szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, nie-
metalowe elementy konstrukcyjne, 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 niemetalowe 
do przycinania tapet, piony, filc dla budownictwa, materiały 
wiążące do produkcji brykietów zawarte w tej klasie, masy bi-
tumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, bitumowe 
membrany uszczelniające, membrany dachowe z PCV, panele 
do celów budowlanych, panele prefabrykowanych ścianek 
działowych, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, ma-
skowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalo-
wych dla budownictwa, masy szpachlowe używane do prac 
budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpa-
chlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie 
gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekar-
skie, asfaltowe preparaty do renowacji dachów, asfaltowe po-
włoki ochronne do dachów, masy do renowacji dachów, 
masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wa-
pienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-kartono-
wych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips szpachlowy, łaty 
murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między 
płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami 
gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty 
do gwintów, kit sanitarny do uszczelniania połączeń urządzeń 
stosowany w budownictwie, taśmy teflonowe stosowane 
do celów budowlanych, masy gipsowe zbrojone, tynki gipso-

we ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i ma-
szynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne 
i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrz-
ne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne 
mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne 
silikonowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, tworzy-
wa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, 
płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-
-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty 
cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufi-
ty wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty 
na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty 
budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, 
płyty sufitowe, profile tarasowe niemetalowe, taśmy do spo-
inowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipso-
wo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych 
oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie 
z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stoso-
wane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, 
z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, 
strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym 
do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne 
dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowa-
ne w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw 
sztucznych, stosowane w budownictwie, masy szpachlowe, 
gips, osłony rewizyjne ścianek niemetalowe, zawarte w tej kla-
sie, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty 
piankowe, rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien 
i drzwi zawarte w tej klasie, obudowy ochronne kaloryferów, 
powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do na-
praw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, 
cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane stosowane 
w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, 
cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki 
wentylacyjne, pustaki, bloczki betonowe, bloczki komórko-
we, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, 
nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowe-
go, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styro-
pian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamento-
wy, styropian wodno-odporny, siatka podtynkowa zbrojenio-
wa z włókien tekstylnych wykorzystywana do celów budow-
lanych, listwy i profile przyokienne niemetalowe, zaprawa 
klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, cemento-
we, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopozio-
mujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili nieme-
talowych, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian 
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnico-
wych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, naroż-
niki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty zbrojar-
skie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny 
w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty 
z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany 
dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury ryn-
nowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe niemetalowe, 
wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe 
niemetalowe, zaślepki i złączki rynnowe niemetalowe, moco-
wania i stabilizatory rynny niemetalowe, kanały odwodnie-
niowe i studzienki odwodnieniowe niemetalowe, kratki, po-
krywy, denka studzienek niemetalowe, siatki plastikowe, 
masy naprawcze do użytku w budownictwie, impregnaty 
do drewna i do betonu stosowane w budownictwie, środki 
przedłużające trwałość silikonu stosowanego w pracach bu-
dowlanych, fugi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cemen-
towe, zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie, uszczel-
niacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki 
do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków 
cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, 
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płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, stoso-
wane w budownictwie, rury rynnowe niemetalowe, deski 
i podesty tarasowe drewniane, altany, wiaty, płoty, pergole, 
maty i osłony stosowane w ogrodach, pawilony ogrodowe, 
płyty drewniane, drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospo-
darcze drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, domki 
letniskowe, okna z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świe-
tliki jako okna drewniane, parapety zewnętrzne, parapety we-
wnętrzne, przewody kominowe niemetalowe do zastosowa-
nia w budownictwie, siatki ochronne przeciw owadom, dra-
biny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza me-
blowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, 
regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, stoły do tapetowa-
nia, tarasy drewniane budynków, ścieżki drewniane na ze-
wnątrz posesji, podjazdy drewniane zewnętrzne, meble 
ogrodowe, meble tarasowe, budy dla psów drewniane, opa-
ski maskujące drewniane, kotwy drewniane do wbijania, kołki 
niemetalowe, skrzynki drewniane, kołki do instalowania płyt 
styropianowych, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki 
rozporowe plastikowe, opaski ślimakowe niemetalowe, opa-
ski nylonowe, nogi do mebli metalowe, krzyżyki glazurnicze, 
kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mo-
cowania płytek, listwy do klinkieru, kołki do termoizolacji i koł-
nierze do kołków do termoizolacji, pokrowce na ubrania, 
skrzynki plastikowe, skrzynki i pokrywy niemetalowe, uchwy-
ty z przyssawką, tablice informacyjne podświetlane, kółka za-
pasowe do gilotyny, przyssawka do glazury, osłony rewizyjne 
ścianek niemetalowe, pokrowce na ubrania, zbiorniki 
na wodę do celów domowych, pudła tekstylne, podkładki 
filcowe pod meble i urządzenia, szczotki, szczotki czyszczące 
do rur o różnych średnicach, worki próżniowe z pompką, 
zmiotki, mopy, wiadra, konewki, szufelki, ściągaczki do wody, 
donice, wycieraczki ze szczotkami używane w gospodarstwie 
domowym, kosze na odpady, kije teleskopowe do prac do-
mowych i malarskich, kuwety, wiadra do użytku na budowie 
i w gospodarstwie domowym, wiadra z rolkami, skrzynki pla-
stikowe używane w gospodarstwie domowym, kosze i ko-
szyki używane w gospodarstwie domowym, pojemniki skła-
dane dla gospodarstw domowych, szczotki do zamiatania 
ulicy, szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku domo-
wego, zestawy szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, 
kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalo-
we z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli 
gąbkowych do prac malarskich, pojemniki na odpady, wełna 
stalowa, miotły stalowe, zgarniacze wody, gąbki glazurnicze, 
krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe, karmiki dla ptaków, 
liny, linki, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki do celów 
gospodarczych, pasy transportowe niemetalowe, taśmy mo-
cujące stosowane w transporcie niemetalowe, pakuły lniane, 
sznury ogniotrwałe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt bu-
dowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt 
sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, po-
krycia z tworzyw sztucznych używane jako folie malarskie, 
worki z tworzywa sztucznego stosowane w pracach budow-
lanych, worki na odpady, worki na gruz, plandeki ochronne 
z tworzyw sztucznych, płachty z tworzyw sztucznych, z two-
rzyw naturalnych i z tworzyw mieszanych do zastosowań 
budowlanych, płachty z włókniny polipropylenowej, płachty 
z włókniny, worki próżniowe, markizy, maty i osłony niemeta-
lowe, gumofilce, kalosze, skarpety, rzepy, 37 budowa domów, 
budowa obiektów przemysłowych, usługi remontów i reno-
wacji obiektów przemysłowych i budynków mieszkalnych 
oraz pawilonów, sklepów targowych, nadzór budowlany, izo-
lowanie budynków, malowanie pomieszczeń, tynkowanie, 
montowanie rusztowań, montaż instalacji grzewczych i wod-
no-kanalizacyjnych oraz klimatyzacyjnych.

(210) 484144 (220) 2018 03 28
(731) DRUK INTRO SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław
(540) PUZLEO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 16 wyroby z papieru, kartonu i tektury w posta-
ci gier oraz zabawek oraz układanek i modeli do składania 
z elementów, fotografie, opakowania i wykroje kartonowe 
oraz tekturowe, mapy edukacyjne do układania, materia-
ły edukacyjne z papieru, kartonu i tektury, modele trójwy-
miarowe z papieru, kartonu lub tektury do celów eduka-
cyjnych, reprinty, nadruki, materiały drukowane, materiały 
drukowane z grafiką, tworzywa sztuczne do modelowania, 
pasty do modelowania, modelina polimerowa, 20 popier-
sia z tworzyw sztucznych, posążki z tworzyw sztucznych, 
popiersia lub posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych do układania, płaskie albo trójwymiarowe mode-
le lub miniatury z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucz-
nych do układania, pojemniki do pakowania z tworzyw 
sztucznych, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, 
28 zabawki, gry planszowe, gry przestrzenne trójwymiarowe 
do układania, gry polegające na układaniu bądź budowaniu, 
puzzle, klocki, figurki w postaci ludzi, zwierząt, urządzeń, me-
bli, domów, budowli, pojazdów, samochodów, motocykli, 
samolotów oraz części do nich, układanki, układanki eduka-
cyjne, zabawki edukacyjne, zabawki oraz przyrządy do ćwi-
czeń pobudzających zmysły, zabawki w postaci modeli edu-
kacyjnych do składania z elementów, zestawy elementów 
do składania ze sobą dla modeli w zmniejszonej skali, mode-
le będące zabawkami, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna: gier 
oraz zabawek, materiałów edukacyjnych z papieru, kartonu 
I tektury oraz tworzyw, wyrobów z papieru, kartonu i tektury 
oraz tworzyw, układanek i modeli do składania z elementów, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu 
: gier oraz zabawek, wyrobów z papieru, kartonu i tektury 
oraz tworzyw, układanek i modeli do składania z elementów, 
promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, reklama radiowa i telewizyjna, pokazy towarów 
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych.

(210) 486725 (220) 2018 06 05
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Pieski

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 25.05.02, 09.03.13, 03.01.08, 
03.01.24, 03.01.25, 03.01.26, 03.01.28

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, leki 
do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, 
leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety 
dla zwierząt, plastry, środki opatrunkowe.
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(210) 487169 (220) 2018 06 14
(731) BUGAJSKA AGATA, Łódź
(540) Pillow HANDMADE & DELICIOUS

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, bary 
szybkiej obsługi [snack-bary].

(210) 487229 (220) 2018 06 18
(731) WYDAWNICTWO DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW, 

Włocławek
(540) kalendarz ROLNIKÓW

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 16 periodyki [czasopisma], kalendarze, roczniki.

(210) 487336 (220) 2018 06 20
(731) RAJEWSKI ARTUR, Poznań
(540) TRICK BOARD

(531) 02.01.08, 21.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 artykuły sportowe, gimnastyczne, urządze-
nia, przyrządy, sprzęt oraz akcesoria do różnych gier i dyscy-
plin sportowych, urządzenia do treningu sportowego, sprzęt 
sportowy, deskorolki, deski surfingowe, deski windsurfingo-
we, rolki do stacjonarnych rowerów ćwiczeniowych, wrotki, 
kije bilardowe, golfowe, klocki, łuki do strzelania, narty, pił-
ki, płetwy, rakiety do gry, sanki, sprzęt wędkarski, zabawki, 
35 usługi prowadzenia sklepów i hurtowni tradycyjnych, wy-
syłkowych oraz za pośrednictwem Internetu dla towarów, 
jak: odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, arty-
kuły sportowe, gimnastyczne, urządzenia, przyrządy, sprzęt 
oraz akcesoria do różnych gier i dyscyplin sportowych, gry 
elektroniczne inne niż telewizyjne, sprzęt sportowy, desko-
rolki, deski surfingowe, deski windsurfingowe, rolki do sta-
cjonarnych rowerów ćwiczeniowych, wrotki, kije bilardowe, 
golfowe, klocki, łuki do strzelania, narty, piłki, płetwy, rakiety 
do gry, sanki, sprzęt wędkarski, zabawki, ochraniacze sporto-
we, okulary, opaski do tenisa, piłki, plecaki, portfele, ręczniki, 
rękawice, spodnie, saszetki, szaliki, stroje fitness, kąpielowe, 

skarpety, torby, kurtki letnie, zegarki, plecaki, plecaki tury-
styczne, torby, torby na narty, uprzęże do desek windsur-
fingowych, parasolki, świadczenie usług w zakresie reklamy 
oraz działalności informacyjnej, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie pośrednictwa handlo-
wego - kojarzenie kontrahentów.

(210) 488642 (220) 2018 07 25
(731) WILCZYŃSKI LECH, Warszawa
(540) INSTAR ENERGY LAB

(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.17, 26.03.04, 26.03.05, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.09, 26.04.11, 26.04.12

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do obrotu 
handlowego waluty tradycyjnej i wirtualnej, elektroniczna 
platforma finansowa dostosowująca płatności i transakcje 
finansowe, sprzęt komputerowy do transferu waluty wir-
tualnej i waluty tradycyjnej pomiędzy komputerami za po-
średnictwem sieci komputerowych typu „każdy z każdym” 
(peer-to-peer), pliki z danymi elektronicznymi zawierające 
transferowalne jednostki elektroniczne będące ekwiwalen-
tami gotówki o określonej wartości w gotówce, oprogra-
mowanie komputerowe jako elektroniczna platforma finan-
sowa, która obsługuje wiele rodzajów transakcji płatniczych 
na urządzeniu mobilnym, urządzenia do przetwarzania 
danych, urządzenia do monitorowania zużycia energii elek-
trycznej, 35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, 
radiowa, telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych w reklamie, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw-
ców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie kon-
cesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe 
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi 
dla osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej, administrowanie programami lojalności konsumen-
ta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematy-
zacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, sprzedaż 
oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwa-
rzania danych, 38 przesyłanie danych, transmisja plików cy-
frowych, elektroniczne transmisje waluty za pośrednictwem 
terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, trans-
misja wirtualnej waluty i waluty w formie cyfrowej poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, elektroniczne transmisje 
danych finansowych za pośrednictwem terminali kompu-
terowych i urządzeń elektronicznych, transmisje informacji 
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finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komu-
nikacyjnych, 42 audyt energetyczny, doradztwo w zakresie 
oszczędności energii, doradztwo w zakresie wykorzystania 
i zarządzania energią, opracowywanie projektów technicz-
nych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, badania w zakresie efektywności zużycia 
energii, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego, aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy systemów komputerowych, chmura obli-
czeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompute-
rowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, dostarczanie informacji o technologii kompu-
terowej i programowaniu za pośrednictwem strony interne-
towej, badania techniczne, hosting serwerów, instalacja opro-
gramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie 
danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], prace badawczo 
- rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, pro-
jektowanie systemów komputerowych, przechowywanie 
danych elektronicznych, 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, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej.

(210) 488650 (220) 2018 07 25
(731) SAPETA RAFAŁ, SAPETA ADRIAN ALT-DREW SPÓŁKA 

CYWILNA, Julianpol
(540) ALT-DREW

(531) 27.05.05, 27.05.15, 29.01.11, 07.01.17
(510), (511) 19 domki ogrodowe wykonane z materiałów 
niemetalowych, modułowe domki dla zwierząt, niemeta-
lowe, drewniane domki narzędziowe, 20 meble ogrodowe, 
meble ogrodowe drewniane, słupki ogrodowe niemetalowe, 
meble ogrodowe wykonane z drewna, ławy ogrodowe po-
łączone na stałe z ławkami, meble drewniane, regały drew-
niane jako meble, altany jako meble, huśtawki montowane 
na ganku, ławki, ławy jako meble, skrzynie, skrzynie nieme-
talowe, drewniane skrzynie, budki dla zwierząt domowych, 
stoły, stoliki, krzesła, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna ogro-
dowych domków drewnianych, domków narzędziowych, 
drewutni, mebli ogrodowych drewnianych, altan, huśtawek, 
skrzyni drewnianych.

(210) 488741 (220) 2018 07 30
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mi to RYBKA!

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne 
i z owoców morza, konserwy rybne, dania na bazie ryb lub 
z dodatkiem ryb.

(210) 489464 (220) 2018 08 17
(731) ENVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice
(540) PEREKO

(531) 01.15.05, 13.03.05, 26.15.11, 27.05.01, 28.07.99, 29.01.14
(510), (511) 11 urządzenia do ogrzewania, kotły grzewcze, 
kotły grzewcze do centralnego ogrzewania na paliwo cie-
kłe, stałe i gazowe, kotły indukcyjne, kotły przemysłowe, 
piece c.o., nagrzewnice powietrzno-wodne, kanały komino-
we do kotłów grzewczych, urządzenia zasilające do kotłów 
grzewczych, grzejniki, wymienniki ciepła, filtry jako części 
instalacji: domowych i przemysłowych, wyciągi kominowe, 
paleniska, ruszty paleniskowe, palniki, pompy cieplne, pom-
py wodne do kotłów i pieców, wymienniki i zasobniki ciepła, 
wyciągi i regulatory do wyciągów dla ogrzewnictwa.

(210) 489643 (220) 2018 08 22
(731) World Trade Centers Association, Inc., Nowy Jork, US
(540) WORLD TRADE CENTER
(510), (511) 35 organizacja targów handlowych, wystaw, po-
kazów, zjazdów, warsztatów i konferencji w celach handlo-
wych lub reklamowych, ekonomiczne prognozy, doradztwo 
biznesowe związane z importem i eksportem i inne doradz-
two biznesowe, badania rynkowe, badania w zakresie bizne-
su, wynajem maszyn biurowych i sprzętu sekretarskiego, 
usługi sekretarskie, maszynopisania, przetwarzania tekstu, 
wykonywania fotokopii i odbierania telefonów, udostępnia-
nie statystyk handlowych i biznesowych i innych porówny-
walnych informacji biznesowych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych i promocyjnych, reklama i reklamowanie 
towarów i usług osób trzecich, udostępnianie komputerowej 
bazy danych online zawierającej międzynarodowe informa-
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cje handlowe, usługi zarządzania biurowego, rachunkowość, 
powielanie dokumentów, biura pośrednictwa pracy, kompu-
terowe zarządzanie plikami, usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej i usługi informacyjne o działalności 
gospodarczej, usługi wspomagające dla przedsiębiorstw go-
spodarczych, usługi marketingowe i reklamowe, usługi 
wsparcia w zakresie marketingu i reklamy, dostarczanie infor-
macji handlowych, usługi w zakresie prowadzenia handlu, 
usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsię-
biorstwami gospodarczymi, organizowanie i udostępnianie 
możliwości do nawiązania współpracy pomiędzy firmami 
i partnerami biznesowymi oraz zarządzanie nimi, zarządza-
nie, prowadzenie i organizowanie spotkań biznesowych i im-
prez w celu nawiązywania kontaktów w celach handlu mię-
dzynarodowego, inwestycyjnych, finansowych i bizneso-
wych, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie spotkań 
biznesowych związanych z kupowaniem i sprzedażą produk-
tów i usług, usługi w zakresie analiz dotyczących działalności 
gospodarczej, analiza statystyk dotyczących działalności go-
spodarczej, usługi public relations, analizy prognoz ekono-
micznych do celów działalności gospodarczej, przygotowa-
nie i sporządzanie raportów handlowych, udzielanie informa-
cji i rekomendacji związanych z handlem zagranicznym, usłu-
gi zarządzania w działalności gospodarczej związane z orga-
nizowaniem firm, rozwojem firm i zarządzaniem nimi, udzie-
lanie informacji, porad i rekomendacji związanych z organizo-
waniem firm, rozwojem firm i zarządzaniem nimi, identyfiko-
wanie, poszukiwanie i generowanie szans biznesowych 
i możliwości na rzecz osób trzecich, gromadzenie izb handlo-
wych, stowarzyszeń handlowych, agencji rozwoju regional-
nego i firm w celu analizowania nowych możliwości bizneso-
wych, usługi doradztwa biznesowego w celu pomocy 
i wsparcia relacji handlowych i inwestycji handlowych, admi-
nistrowanie programów członkowskich, w ramach których 
świadczone są wszystkie wyżej wymienione usługi, usługi 
świadczone przez stowarzyszenia, mianowicie popieranie 
i promowanie międzynarodowych kontaktów biznesowych, 
administrowanie planów członkowskich w dziedzinie handlu 
międzynarodowego, organizacji i prowadzenia targów kultu-
ralnych i edukacyjnych, wystaw, pokazów, zjazdów, konferen-
cji i warsztatów w dziedzinie handlu międzynarodowego, 
tłumaczeń, tłumaczeń ustnych, edukacji, organizowania szko-
leń, zajęć rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, usług 
edukacyjnych i rozrywkowych, usług rozrywkowych i eduka-
cyjnych, mianowicie udostępniania materiałów tekstowych, 
wideo, audio i multimedialnych, usług rozrywkowych i edu-
kacyjnych, mianowicie udostępniania elektronicznych ksią-
żek, magazynów, gazet, czasopism, periodyków i innych pu-
blikacji, usług rozrywkowych i edukacyjnych, mianowicie 
udostępniania informacji, baz danych, spisów i podcastów 
w dziedzinie rozrywki, wiadomości, wydarzeń bieżących, hi-
storii, sportu, gier, mediów, imprez i działalności kulturalnej, 
hobby, publikacji, usług rozrywkowych i edukacyjnych, mia-
nowicie występów na żywo, imprez sportowych, imprez kul-
turalnych i wykładów, udostępniania publikacji elektronicz-
nych (nie do pobrania), udostępniania elektronicznych publi-
kacji online, publikowania elektronicznych książek i czaso-
pism online, udostępniania publikacji ze światowej sieci kom-
puterowej lub Internetu, które można przeglądać, kompute-
rowych i wspomaganych komputerowo usług edukacyjnych, 
instruktażowych i szkoleniowych, usług edukacyjnych wspo-
maganych komputerowo, usług instruktażowych wspoma-
ganych komputerowo, usług szkoleniowych wspomaganych 
komputerowo, usług edukacyjnych opartych na kompute-
rach, usług instruktażowych wspomaganych tabletem, usług 
szkoleniowych wspomaganych tabletem, usług edukacyj-
nych i szkoleniowych związanych z handlem i inwestowa-

niem, prowadzenia, zarządzania, organizowania i zapewnia-
nia kursów edukacyjnych, kursów szkoleniowych, semina-
riów, warsztatów, wykładów, wystaw i konferencji, prowadze-
nia, zarządzania, organizowania i zapewniania kursów eduka-
cyjnych, kursów szkoleniowych, seminariów, warsztatów, 
wykładów, wystaw i konferencji związanych z handlem, inwe-
stowaniem, ekonomią i systemami infrastruktury, prowadze-
nia, zarządzania, organizowania i zapewniania kursów języko-
wych, prowadzenia, zarządzania, organizowania i zapewnia-
nia kursów i warsztatów w celach kulturalnych, prowadzenia, 
zarządzania, organizowania i zapewniania kursów i warszta-
tów w celu promowania powiązań kulturalnych pomiędzy 
krajami, usług nauki zdalnej, organizowania edukacji online 
z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Inter-
netu lub ekstranetów, udostępniania materiałów edukacyj-
nych i szkoleniowych nie do pobrania, publikowania książek, 
tekstów i innych druków, publikowania materiałów edukacyj-
nych i szkoleniowych, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące wszystkich uprzednio wymienionych, 
36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo finanso-
we związane z handlem, doradztwo finansowe dotyczące 
inwestycji, świadczenie usług doradztwa finansowego dla 
firm, świadczenie usług doradztwa finansowego dla firm 
w celu zachęcania do handlu i inwestowania, sponsorowanie 
finansowe, doradztwo finansowe związane ze sponsorowa-
niem, finansowe administrowanie programami członkowski-
mi, w ramach których świadczone są wszystkie wyżej wymie-
nione usługi, usługi w zakresie informacji, doradztwa i porad-
nictwa dotyczące uprzednio wymienionych, leasing wynaj-
mu nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nie-
ruchomością, administrowanie domami czynszowymi, wyna-
jem nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych 
[nieruchomości], sprzedaż mieszkań, pośrednictwo w spra-
wach majątku nieruchomego, wycena nieruchomości, agen-
cje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, zarządzanie 
nieruchomościami, funduszami, finansami i inwestycjami, 
usługi w zakresie udostępniania inwestycji związanych z han-
dlem, 37 usługi budowlane, budowanie domów, nadzór bu-
dowlany, usługi instalacyjne, usługi konserwacyjne, usługi 
naprawcze, usługi w zakresie sprzątania, usługi w zakresie re-
montowania i restaurowania, instalacja, naprawy i konserwa-
cja sprzętu i urządzeń biurowych, naprawy i konserwacja biu-
rowców, informacja, doradztwo i konsultacje w zakresie wyżej 
wymienionych usług, 41 prowadzenie seminariów w dziedzi-
nie handlu międzynarodowego, organizowanie i prowadze-
nie targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wystaw, 
pokazów, zjazdów, konferencji i warsztatów w dziedzinie han-
dlu międzynarodowego, tłumaczenia, usługi tłumaczeń ust-
nych, nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, usługi szkoleniowe i rozrywkowe, usługi rozryw-
kowe i edukacyjne, mianowicie dostarczanie tekstu, wideo, 
audio i materiałów multimedialnych, usługi rozrywkowe 
i edukacyjne, mianowicie dostarczanie książek elektronicz-
nych, magazynów, gazet, dzienników, periodyków i innych 
publikacji, usługi rozrywkowe i edukacyjne, mianowicie, do-
starczanie informacji, baz danych, katalogów i podcastów 
z zakresu rozrywki, wiadomości, bieżących wydarzeń, historii, 
sportu, gier, mediów, wydarzeń kulturalnych i zajęć, hobby, 
publikacji, usługi rozrywkowe i edukacyjne, mianowicie 
przedstawienia na żywo, wydarzenia sportowe, wydarzenia 
kulturalne i wykłady, udostępnianie publikacji elektronicz-
nych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji elektronicz-
nych [nie do pobrania], publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, udostępnianie z globalnej sieci kompute-
rowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, 
oparte o komputer i wspomagane komputerowo usługi 
w dziedzinie edukacji, nauczania i szkolenia, usługi edukacyj-
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ne wspomagane komputerowo, nauczanie wspomagane 
komputerowo, szkolenia wspomagane komputerowo, kom-
puterowe usługi edukacyjne, usługi nauczania wspomagane 
tabletem, usługi szkoleniowe wspomagane tabletem, usługi 
edukacyjne i szkoleniowe związane z handlem i inwestowa-
niem, prowadzenie, zarządzanie, organizowanie i zapewnia-
nie kursów edukacyjnych, kursów szkoleniowych, semina-
riów, warsztatów, wykładów, wystaw i konferencji, prowadze-
nie, zarządzanie, organizowanie i zapewnianie kursów eduka-
cyjnych, kursów szkoleniowych, seminariów, warsztatów, 
wykładów, wystaw i konferencji związanych z handlem, inwe-
stowaniem, ekonomią i systemami infrastruktury, prowadze-
nie, zarządzanie, organizowanie i zapewnianie kursów języko-
wych, prowadzenie, zarządzanie, organizowanie i zapewnia-
nie kursów i warsztatów w celach kulturalnych, prowadzenie, 
zarządzanie, organizowanie i zapewnianie kursów i warszta-
tów w celu promowania powiązań kulturalnych pomiędzy 
krajami, kursy korespondencyjne, organizowanie edukacji 
online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem 
Internetu lub ekstranetów, materiały edukacyjne i szkolenio-
we nie do pobrania, publikowanie książek, materiałów druko-
wanych i tekstów, publikowanie materiałów edukacyjnych 
i szkoleniowych, mentoring biznesowy, zarządzanie, organi-
zowanie i zapewnianie konferencji, seminariów, webinariów 
i zarządzanie nimi, zarządzanie i organizowanie imprez towa-
rzyskich w postaci spotkań, konferencji i seminariów dotyczą-
cych handlu międzynarodowego, inwestycji, finansów i biz-
nesu i zarządzanie nimi, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji wideo, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące wszystkich uprzednio wymienionych.

(210) 489702 (220) 2018 08 25
(731) POŁUDNIKIEWICZ MARCIN KRZYSZTOF, Warszawa
(540) Writti
(510), (511) 16 obrazy - malarstwo, rysunki, fotografia, 
41 produkcja filmów, 42 tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich.

(210) 489853 (220) 2018 08 28
(731) MENCINA ANNA, Warszawa
(540) inui

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 12 dopasowane pokrowce na nóżki do spaceró-
wek, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecię-
cych, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecię-
cych głębokich, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków 
spacerowych, wózki napędzane siłą ludzką, wózki dziecięce, 
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], pokrycia 
wózków dziecięcych, torby przystosowane do spacerówek, 
torby przystosowane do wózków spacerowych, osłony prze-
ciwsłoneczne do samochodów, 18 nosidełka dla niemowląt 
do noszenia na ciele, plecaki, podróżne torby na ubranie, 
parasole, przeciwsłoneczne parasole, torby plażowe, torby 
szkolne [z paskiem na ramię], torebki, 20 bambus, chodziki 
dla dzieci, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka 
koszyki dla dzieci, łóżka, łóżka drewniane, materace, maty 
do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, 
meble, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemow-
ląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, 
pościel, oprócz bielizny pościelowej, przewijaki, kojce, kosze 
do noszenia dzieci, poduszki, skrzynki na zabawki, wysokie 

krzesła dla dzieci, zasłony bambusowe, 24 bielizna poście-
lowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, bieżniki stołowe 
niepapierowe, śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem 
dla niemowląt, śpiwory, chusteczki do nosa z materiałów tek-
stylnych, dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkani-
ny, dzianina, dżersej [materiał], elastyczne materiały tkane, 
flanela [tkanina], gaza [tkanina], wsypy [pokrowce na matera-
ce], kołdry, materiały tekstylne nietkane, metki tekstylne, na-
rzuty na łóżka, osłony do łóżek dziecięcych [pościel], płótno 
do przewijania niemowląt, pokrycie na materace, poszewki 
na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradła na łóżka, 
ręczniki, rękawice kąpielowe, tkanina konopna, tkaniny, tkani-
ny bawełniane, wkładki do śpiwora, zasłony, 25 śliniaki niepa-
pierowe, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, bielizna osobista, 
majtki dziecięce [odzież], odzież, piżamy, szlafroki, wyprawki 
dziecięce [odzież], 28 maty z zabawkami dla niemowląt, mi-
sie pluszowe, pluszowe zabawki z przymocowanym kocy-
kiem, zabawki, huśtawki, klocki do zabawy [konstrukcyjne], 
konie na biegunach [zabawki], lalki, latawce, 35 badania ryn-
kowe, marketing ukierunkowany, reklama, produkcja filmów 
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, administrowanie 
programami lojalności konsumenta, 42 projektowanie mody, 
projektowanie opakowań, stylizacja [wzornictwo przemysło-
we], wzornictwo przemysłowe.

(210) 490015 (220) 2018 09 03
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) GRAND CAVE
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe 
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe kon-
strukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu 
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamie-
niarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, 
łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalo-
we, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okła-
dziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, 
płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe 
i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, 
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia nie-
metalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budow-
lane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne 
niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy 
niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, 
pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 
35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji han-
dlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie 
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi za-
opatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla 
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towa-
ry na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów 
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przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospo-
darstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów ka-
mieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, 
terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części 
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie 
lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami bu-
dowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamienia-
mi budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytka-
mi ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, 
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instala-
cji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 490027 (220) 2018 09 03
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) Pharmazis

(531) 03.03.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty 
i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspi-
ranty do użytku osobistego, olejki aromatyczne, olejki mine-
ralne, balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demaki-
jażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodorujące 
i dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do golenia, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, prepa-
raty do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, prepara-
ty kąpielowe do celów higienicznych, kremy do skóry, sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, środki 
do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów 
kosmetycznych, woda kolońska, woda toaletowa i zapacho-
wa, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów 
medycznych, żele do wybielania zębów, pianki, kosmety-
ki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, żele nawilżające, 
kremy tonizujące, kosmetyki do włosów, kosmetyki do de-
makijażu, środki nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki 
do brwi, koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci, 
płynne, płynne kremy, kosmetyki do ust, kosmetyki zawie-
rające pantenol, kosmetyki zwierające keratynę, kosmetyki 
dla dzieci, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci 
kremów, płyny do twarzy, toniki do twarzy, kremy do ciała, 
żele po opalaniu, olejki do ciała, peelingi do twarzy, kosme-
tyki w formie olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej 
kosmetyki w formie żelu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
zmywacze do paznokci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, nawilżające balsa-
my do skóry, płyny do pielęgnacji skóry, perełki zawierające 
kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie sproszkowanej 
(pudry), zmywacze lakieru do paznokci, mydła nielecznicze, 
mydła granulowane, mydła w żelu, mydła w płynie, mydła 
w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia ciała nie zawie-
rające mydła, balsamy oczyszczające, balsamy do rąk, bal-
samy do golenia, balsamy do ciała, żele do czyszczenia zę-
bów, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele do golenia, żele 
do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, żele 
do czyszczenia zębów, pasty do zębów, odżywki do włosów, 
odżywki do ust, odżywki do paznokci, szampony, 5 mydła 
lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, my-
dła i detergenty lecznicze i odkażające, aldehydy do celów 

farmaceutycznych, anestetyki, antyseptyki, białkowe suple-
menty diety, borowina lecznicza, borowina do kąpieli, chu-
steczki odkażające, nasączone chusteczki antyseptyczne, 
chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, 
chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, wyciąg 
z chmielu do celów farmaceutycznych, preparaty czyszczące 
do szkieł kontaktowych, środki dezynfekcyjne i antyseptycz-
ne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, gorczyca 
do celów farmaceutycznych, lecznicza guma do życia, guma 
do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, gwa-
jakol do celów farmaceutycznych, herbaty zielone do celów 
leczniczych, intymne preparaty nawilżające, jod co celów 
farmaceutycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kom-
presy, kwasy do celów farmaceutycznych, lecznicze napoje 
mineralne, lecznicze napoje izotoniczne, napoje stosowane 
w lecznictwie, herbata ziołowa do celów leczniczych, na-
poje ziołowe do użytku leczniczego, zioła lecznicze, olejek 
terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek migda-
łowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów 
leczniczych, leki dla ludzi, leki ziołowe, mięta do celów far-
maceutycznych, mineralne suplementy diety, sole mineralne 
do kąpieli, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy 
zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów 
farmaceutycznych, środki oczyszczające, kadzidełka do od-
straszania owadów, preparaty farmaceutyczne do uśmierza-
nia skutków ukąszeń owadów, odżywcze suplementy diety, 
preparaty i artykuły higieniczne, materiały opatrunkowe, 
płyny do płukania ust, płyny do celów farmaceutycznych, 
antybakteryjne płyny do rąk, lecznicze płyny do pielęgnacji 
skóry, płyny dezynfekujące inne niż mydła, płyny lecznicze 
do płukania ust, spraye odświeżające do pomieszczeń, pre-
paraty do niszczenia szkodników, preparaty do niszczenia 
robactwa, środki przeczyszczające, suplementy zawierające 
siemię lniane, mąka z siemienia lnianego do celów farma-
ceutycznych, sole mineralne do kąpieli, preparaty do stery-
lizacji, spray do użytku farmaceutycznego, tabletki do ssania 
do celów farmaceutycznych, tampony, środki uspokajające, 
wata do celów leczniczych, preparaty witaminowe, zioła 
do palenia do celów leczniczych, zioła lecznicze, zioła lecz-
nicze suszone i zakonserwowane, substancje żrące do celów 
farmaceutycznych, żywność dla niemowląt.

(210) 490057 (220) 2018 09 03
(731) GROCHOWSKI ANDRZEJ JAN, Warszawa
(540) metrum lab
(510), (511) 9 urządzenia audio,

(210) 490089 (220) 2018 09 04
(731) EXACTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mosina
(540) exactus

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi finansowo - księgowe na rzecz przed-
siębiorstw, prowadzenie ewidencji księgowej, pełnych ksiąg 
rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, ryczałtu 
od przychodów ewidencjonowanych, przygotowywanie 
rozliczeń podatkowych, sporządzanie deklaracji CIT, PIT i VAT, 
prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, sporządzanie 
list wynagrodzeń, deklaracji PIT-4, deklaracji ZUS, prowa-
dzenie kart wynagrodzeń pracowników, przygotowywanie 
wniosków do Ministra Finansów o wydanie indywidualnych 
interpretacji podatkowych, wniosków o zwrot VAT zapła-
conego w innych krajach UE, wniosków kredytowych, biz-
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nesplanów i analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw, 
przekształceń przedsiębiorstw, programów naprawczych, 
strategii finansowych, nadzór nad księgowością w siedzibie 
klienta, pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw i zmiany formy 
prowadzenia działalności, przygotowywanie umów spółek 
komandytowych, jawnych i z o.o., rejestracja podmiotów 
w KRS, US i GUS, badanie sprawozdań finansowych, przeglą-
dy i analizy sprawozdań finansowych podmiotów, doradz-
two podatkowe, doradztwo w zakresie świadczonych usług.

(210) 490100 (220) 2018 09 04
(731) WOJAKOWSKI WOJCIECH, WOJAKOWSKA ANNA 

KARDIO BRYNÓW SPÓŁKA CYWILNA, Katowice
(540) Kardio Klinika Brynów

(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 kliniki prywatne (lecznice), kliniki medyczne.

(210) 490109 (220) 2018 09 04
(731) TELESTAR WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) bio kret aloe

(531) 05.03.11, 05.03.13, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne, 5 farmaceutyki, su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, napoje stosowane 
w lecznictwie, preparaty medyczne.

(210) 490110 (220) 2018 09 04
(731) TELESTAR WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) bio kretan aloe

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne, 5 farmaceutyki, su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, napoje stosowane 
w lecznictwie, preparaty medyczne.

(210) 490144 (220) 2018 09 05
(731) BOND STREET COSMETICS LIMITED, Londyn, GB
(540) B Bond Street

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, dezodoranty i an-
typerspiranty osobiste, olejki eteryczne, kosmetyki, produkty 
toaletowe, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów.

(210) 490219 (220) 2018 09 06
(731) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ
(540) Big Star
(510), (511) 45 usługi doradztwa osobistego w zakresie styli-
zacji ubioru.

(210) 490428 (220) 2018 11 09
(731) SURY JOANNA, Poznań
(540) MIEKKO
(510), (511) 25 odzież, 28 zabawki, 42 wzornictwo 
przemysłowe.

(210) 490500 (220) 2018 09 13
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) SORAYA CITY S.O.S TECHNOLOGIA OCHRONY 

MŁODOŚCI 360º

(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycz-
nych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, 
lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycz-
nych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycz-
nych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody 
kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki 
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, 
środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płuka-
nia jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów 
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania 
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty 
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki 
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depi-
lacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.

(210) 490502 (220) 2018 09 13
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) SORAYA DERMO ODNOWA
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25, 25.07.25
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycz-
nych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, 
lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycz-
nych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycz-
nych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody 
kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki 
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, 
środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płuka-
nia jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów 
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania 
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty 
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki 
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depi-
lacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.

(210) 490585 (220) 2018 09 15
(731) HOUSE-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) UPACJENTA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.09, 24.13.01
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, al-
buminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, 
anestetyki [środki znieczulające], antybakteryjne środki 
do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej po-
mocy, apteczki przenośne z wyposażeniem, balsamiczne 
preparaty do celów medycznych, amalgamaty dentystycz-
ne, amalgamaty dentystyczne ze złota, aminokwasy do ce-
lów medycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, 
balsamy do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, 
białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwie-
rząt, biologiczne preparaty do celów medycznych, biomar-
kery diagnostyczne do celów medycznych, błonnik pokar-
mowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, brom do ce-
lów farmaceutycznych, cement kostny do celów chirurgicz-
nych i ortopedycznych, chemiczne środki antykoncepcyjne, 
chirurgiczne materiały opatrunkowe, chleb dla diabetyków 
przystosowany do celów medycznych, chusteczki nasącza-
ne płynami farmaceutycznymi, cukier do celów medycz-
nych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, czopki, 
dentystyczne materiały ścierne, detergenty do celów me-
dycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, diete-
tyczna żywność przystosowana do celów medycznych, die-
tetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne 
do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], gaza opa-
trunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, gor-
czyca do celów farmaceutycznych, guma do celów medycz-
nych, guma do żucia do celów medycznych, gumiguta 
do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata 
lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, homogeni-
zowana żywność przystosowana do celów medycznych, im-
planty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, intymne 
preparaty nawilżające, jedzenie liofilizowane przystosowane 
do celów medycznych, jodyna, jujuba lecznicza, kamfora 
do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycz-

nych, kapsułki na lekarstwa, kauczuk do celów dentystycz-
nych, kąpiele tlenowe, kleje chirurgiczne, kleje do protez 
dentystycznych, kolagen do celów medycznych, kolcorośl 
lekarska [sarsaparilla] do celów medycznych, kolodium 
do celów farmaceutycznych, komórki macierzyste do celów 
medycznych, kompresy, koper włoski do celów medycznych, 
kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan 
do celów farmaceutycznych, kora kondurango do celów me-
dycznych, kora krotonowa, kora mangrowa do celów farma-
ceutycznych, kora z angostury do celów medycznych, korze-
nie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycz-
nych, kreozot do celów farmaceutycznych, krew do celów 
medycznych, 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 
dentystyczny, lecytyna do celów medycznych, lecznicze 
płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, 
lecznicze suche szampony, lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki do ce-
lów stomatologicznych, leki pomocnicze [wspierające] 
do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki wzmac-
niające, liofilizowana żywność przystosowana do celów me-
dycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów me-
dycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, lupulina 
do celów farmaceutycznych, magnezja do celów farmaceu-
tycznych, majtki chłonne dla osób cierpiących na inkonty-
nencję, 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, octan glinu do celów farmaceutycznych, octany do ce-
lów farmaceutycznych, odczynniki chemiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze do ubrań i tka-
nin, odżywcze suplementy diety, okłady, okłady gorczycowe, 
okrągłe podkładki na odciski stóp, olej gorczycowy do celów 
medycznych, olej rycynowy do celów medycznych, olejek 
kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy 
do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczni-
czych, olejki lecznicze, opaski barkowe do celów chirurgicz-
nych, opiaty, opodeldok [maść mydlano-kamforowa], osocze 
krwi, papier do okładów gorczycowych, papier odczynniko-
wy do celów medycznych, paski siarkowe do dezynfekcji, 
pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, patyczki 
do czyszczenia uszu do celów medycznych, pektyna do ce-
lów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycz-
nych, peptony do celów farmaceutycznych, pieluchomajtki 
dziecięce, pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, 
pieluszki dla niemowląt, plastry, plastry do celów medycz-
nych, płótno opatrunkowe do celów medycznych, płyny 
do celów farmaceutycznych, 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, pomady 
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do celów medycznych, porcelana na protezy dentystyczne, 
preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty 
bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, 
preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, 
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, prepara-
ty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do diagno-
zowania ciąży, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, prepa-
raty czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty diagno-
styczne, preparaty do irygacji do celów medycznych, prepa-
raty do kąpieli do celów medycznych, preparaty do leczenia 
trądziku, preparaty do odymiania do celów medycznych, 
preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, prepara-
ty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty lecz-
nicze na porost włosów, preparaty medyczne do odchudza-
nia, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, 
preparaty na hemoroidy, preparaty na odmrożenia, prepara-
ty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycz-
nych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty przeciw 
moczeniu się, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym 
do celów farmaceutycznych, preparaty przeciwpasożytni-
cze, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące 
krwawienie, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty 
ułatwiające ząbkowanie, preparaty witaminowe, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty za-
wierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty 
zmniejszające popęd seksualny, produkty uboczne z proce-
su 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, przewodniki chemiczne 
do elektrod elektrokardiografów, pyretrum [proszek], radio-
logiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, roz-
puszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, roz-
twory do szkieł kontaktowych, siemię lniane do celów farma-
ceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceu-
tycznych, słodycze do celów leczniczych, słód do celów far-
maceutycznych, soda oczyszczona do celów farmaceutycz-
nych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów 
medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole potasowe 
do celów medycznych, sole sodowe do celów medycznych, 
sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, sterydy, stopy metali 
szlachetnych do celów dentystycznych, strychnina, substan-
cje odżywcze dla mikroorganizmów, substancje żrące do ce-
lów farmaceutycznych, sulfonamidy [leki], suplementy diety 
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, 
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety za-
wierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety za-
wierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecy-
tynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suple-
menty diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawie-
rające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiato-
wy, suplementy diety zawierające siemię lniane, surowice, 
sykatywy [środki osuszające] do celów medycznych, syropy 
do użytku farmaceutycznego, szampony lecznicze, szcze-
pionki, sztyfty kaustyczne, sztyfty przeciw brodawkom, 
środki algobójcze, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyj-
ne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet 
chemicznych, środki do leczenia oparzeń, środki hemosta-
tyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu się, środ-
ki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, środ-
ki nasenne, środki odkażające, środki przeciw zrogowace-
niom, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, 

środki przeciwrobacze, środki przeczyszczające, środki ścią-
gające do celów medycznych, środki trawienne do celów 
farmaceutycznych, środki uspakajające, środki uspokajające, 
środki wywołujące pęcherze, środki zmniejszające apetyt 
do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki 
wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające opala-
nie, tabletki zmniejszające apetyt, tampony, taśmy do pod-
pasek, terpentyna do celów farmaceutycznych, tlen do ce-
lów medycznych, tłuszcze do celów medycznych, tran, ty-
mol do celów farmaceutycznych, waciki do celów medycz-
nych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata do celów 
medycznych, wata higroskopijna, wazelina do celów me-
dycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, win-
ny kamień do celów farmaceutycznych, wkładki do stanika 
dla karmiących matek, woda gulardowa, woda melisowa 
do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczni-
czych, woda termalna, woda utleniona do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wodzian chlo-
ralu do celów farmaceutycznych, wosk dentystyczny, wosk 
do modelowania do celów stomatologicznych, wstępnie 
wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi 
z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary do celów 
farmaceutycznych, zioła do palenia do celów medycznych, 
zioła lecznicze, żelatyna do celów medycznych, żele do sty-
mulacji seksualnej, żywność dla niemowląt, żywność homo-
genizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 
38 usługi telekomunikacyjne, usługi łączności, usługi radiote-
lefonii komórkowej, usługi telefoniczne, usługi telekonferen-
cyjne, usługi w zakresie wideokonferencji, połączenia teleko-
munikacyjne z siecią komputerową, przesyłanie danych tek-
stowych, audio i wideo za pośrednictwem systemów telein-
formatycznych i systemów łącznościowych, usługi przesyła-
nia danych w postaci dźwięku, pisma i obrazu za pośrednic-
twem systemów teleinformatycznych i systemów łączno-
ściowych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
usługi zapewniania dostępu do informacji w Internecie, 
udostępnianie programów komputerowych w sieciach da-
nych, zapewnianie dostępu do baz danych, które zapisują 
dane dotyczące lokalizacji przedmiotu lub osoby, informacje 
dotyczące funkcji i parametrów życiowych, informacje me-
dyczne o stanie zdrowia, zapewnianie użytkownikom dostę-
pu do portali i platform internetowych, przesyłanie danych 
pomiarowych z czujników do nadajników i stacji bazowych 
sieci komunikacyjnych w celu pomiaru danych dotyczących 
funkcji i parametrów życiowych organizmu, przesyłanie da-
nych wykorzystywanych w leczeniu za pośrednictwem sys-
temów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, 
przesyłanie wiadomości, danych, dokumentów, w szczegól-
ności danych medycznych, dokumentów medycznych, orze-
czeń lekarskich, dietetycznych oraz psychologicznych, dia-
gnoz medycznych, diagnoz psychologicznych, diagnoz die-
tetycznych, raportów medycznych, raportów lekarskich i ra-
portów opiekunów za pośrednictwem systemów teleinfor-
matycznych i systemów łącznościowych, 42 publikacje 
elektroniczne do pobrania dostarczane on-line z baz danych 
lub z Internetu, publikacje elektroniczne na wszelkich nośni-
kach, projektowanie i rozwijanie sprzętu i oprogramowania 
komputerowego do zastosowań telemedycznych, sporzą-
dzanie, ustalanie, mierzenie i transmisja danych medycznych, 
dokumentów medycznych za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych i systemów łącznościowych, przetwa-
rzanie danych „w chmurze”, w szczególności danych me-
dycznych, dokumentów medycznych, orzeczeń lekarskich 
i diagnoz medycznych, w tym w systemach teleinformatycz-
nych i systemach łącznościowych, elektroniczne zapisywa-
nie danych, w szczególności danych medycznych, doku-
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mentów medycznych, orzeczeń lekarskich i diagnoz me-
dycznych, w tym w systemach teleinformatycznych i syste-
mach łącznościowych, zabezpieczenie danych, w szczegól-
ności zewnętrzne zabezpieczenie danych, danych medycz-
nych, dokumentów medycznych, orzeczeń lekarskich i dia-
gnoz medycznych, w tym w systemach teleinformatycznych 
i systemach łącznościowych, techniczne zarządzanie obra-
zami i dokumentami w zakresie danych medycznych, doku-
mentów medycznych, orzeczeń lekarskich i diagnoz me-
dycznych w tym w systemach teleinformatycznych i syste-
mach łącznościowych, konserwacja oprogramowania inter-
netowego, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, oprogramowanie jako usług [SaaS], projekto-
wanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramo-
wania komputerowego, analizy systemów komputerowych, 
44 usługi medyczne, pielęgniarskie i dentystyczne, porady 
w zakresie farmakologii, opieka zdrowotna, porady psycholo-
giczne, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, pora-
dy dietetyczne, konsultacje dietetyczne, ośrodki zdrowia, 
opieka pielęgniarska, medyczna, usługi telemedyczne, usługi 
telemedycznego centrum serwisowego, monitoringu tele-
medycznego, telemedyczna opieka nad pacjentami, diagno-
styka telemedyczna, w szczególności za pośrednictwem sys-
temów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, te-
lefoniczna opieka lekarska oraz służby ratownicze z zakresu 
telemedycyny, usługi doradcze w zakresie zdrowia, groma-
dzenie i udostępnianie informacji do celów doradztwa w za-
kresie wspierania zdrowia, zapobiegania chorobom i w zakre-
sie danych chorób za pośrednictwem systemów teleinforma-
tycznych i systemów łącznościowych, prowadzenie telefo-
nicznej informacji zdrowotnej, poradnictwo dietetyczne i ży-
wieniowe, sporządzanie raportów medycznych, raportów le-
karskich i raportów opiekunów, także za pośrednictwem sys-
temów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, wy-
pożyczanie, wynajmowanie urządzeń medycznych, w szcze-
gólności przenośnych urządzeń medycznych i urządzeń 
do telemedycyny, usługi psychologów, usługi terapeutyczne, 
domowe pobrania krwi, sprzedaż i analiza badań laboratoryj-
nych, wizyty domowe w zakresie wszystkich specjalności me-
dycznych, usługi w zakresie pielęgnacji chorych i opieki nad 
niepełnosprawnymi, wizyty pielęgniarskie, wizyty lekarskie, 
wizyty rehabilitacyjne, opieka paliatywna, usługi położnicze.

(210) 490697 (220) 2018 09 18
(731) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) LORDIO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały 
brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane 
(konstrukcje) niemetalowe, konstrukcyjne elementy nieme-
talowe dla budownictwa, niemetalowe materiały kompo-
zytowe do brukowania nawierzchni, niemetalowe elemen-
ty budowlane i konstrukcyjne, prefabrykowane materiały 
budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka 
brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, 
drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i kra-
wężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe, kostka brukowa 
z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalo-
we, elementy konstrukcyjne schodów (niemetalowe), ka-
mienie dekoracyjne i płyty do brukowania, sztuczny kamień, 
ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia betonowe, systemy 
ogrodzeniowe niemetalowe, systemy ogrodzeniowe z uży-
ciem betonu.

(210) 490779 (220) 2018 09 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI 

HUTNICZYMI CENTROSTAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) CS

(531) 27.05.03, 27.05.08, 27.05.23, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 6 blachy gorącowalcowane, zimnowalcowa-
ne, żeberkowe (rombowe i łezkowe), nierdzewne, tłoczone, 
pręty okrągłe ogólnego przeznaczenia metalowe, okrągłe 
zbrojeniowe gładkie metalowe, okrągłe żebrowane meta-
lowe, walcówka metalowa, pręty kwadratowe metalowe, 
pręty płaskie metalowe, kęsy metalowe, bednarka czarna 
i ocynkowana rozumiana jako cienki płaskownik metalowy, 
kształtowniki gorącowalcowane: ceowniki, teowniki, dwu-
teowniki. kątowniki równoramienne, kątowniki nierównora-
mienne - wszystkie metalowe, rury przewodowe bez szwu 
metalowe, precyzyjne bez szwu metalowe, kotłowe bez 
szwu metalowe przewodowe ze szwem metalowe, kalibro-
wane ze szwem metalowe, instalacyjne ze szwem czarne 
i ocynkowane metalowe, stal jakościowa: pręty okrągłe, prę-
ty kwadratowe, blacha jakościowa, pręty płaskie, stal kwa-
soodporna. stal nierdzewna - wszystkie metalowe, kształ-
towniki zimnogięte zamknięte i otwarte metalowe, pręty 
ciągnione okrągłe metalowe, kwadratowe i sześciokątne 
metalowe, taśmy zimnowalcowane metalowe, drut ciągnio-
ny metalowy, drut wiązałkowy metalowy, drut ocynkowany 
metalowy, siatki zgrzewane zbrojeniowe metalowe, wyroby 
z metali nieżelaznych takich jak: mosiądz, miedź, brąz, alu-
minium a mianowicie: blachy stalowe ocynkowane, płyty, 
arkusze z blachy, dwuróg blacharski, opakowania blaszane 
z białej blachy, płyty, blacha pancerna, arkusze blachy sta-
lowej, metalowe pręty do lutowania [twarde], pręty meta-
lowe do lutowania i spawania, pręty [słupki] ogrodzeniowe 
metalowe, pręty metalowe do spawania, kolanka do rur me-
talowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, osłony 
do rur metalowe, przewody instalacyjne [rurowe] rozgałęźne 
metalowe, przewody rurowe metalowe, metalowe rury cen-
tralnego ogrzewania, rury i rurki metalowe, metalowe rury 
spustowe, metalowe zaciski do rur i kabli, metalowe obejmy 
do zamocowania rur, metalowe przewody i rurociągi zasi-
lające, zawory do rur drenażowych metalowe, metalowe 
materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, złączki rur 
metalowe, kratownice metalowe, kratownice [kratki] metalo-
we, kraty ochronne do pieców metalowe, kraty [ruszty] me-
talowe, pomosty prefabrykowane metalowe, drut metalowy 
z metali nieszlachetnych, drut ze stopów metali nieszlachet-
nych [z wyjątkiem drutu topikowego], konstrukcje metalowe 
dla budownictwa, konstrukcje przenośne metalowe, mate-
riały konstrukcyjne metalowe, metale nieszlachetne surowe 
lub półprzetworzone, nity metalowe, metalowa armatura 
do przewodów, metalowe przewody wodociągowe, meta-
lowe zawiesia [uchwyty] do przenoszenia ładunków, meta-
lowe materiały zbrojeniowe do betonu, taśma stalowa, drut 
miedziany izolowany, nieizolowany drut z miedzi, miedź su-
rowa lub półprzetworzona, brąz, glin [aluminium], mosiądz 
surowy lub półprzetworzony, kraty pomostowe metalowe 
oraz stopnie schodowe na bazie kraty metalowej, metalo-
we materiały zbrojeniowe dla budownictwa, 39 transport 
drogowy.
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(210) 490911 (220) 2018 09 25
(731) GROMALA ANDRZEJ KINGZTOWN, Kraków
(540) orcheston

(531) 27.05.01, 26.11.07
(510), (511) 9 nagrania audio, nagrania muzyczne, nagrania 
wideo, nagrania multimedialne, nagrania dźwiękowe, na-
grania cyfrowe, muzyczne nagrania wideo, płyty [nagrania 
dźwiękowe], muzyczne nagrania dźwiękowe, pobieralne na-
grania dźwiękowe, 35 usługi reklamowe, promocja [reklama] 
koncertów, produkcja nagrań dźwiękowych w celach rekla-
mowych, marketing imprez i wydarzeń, 41 imprezy kultural-
ne, organizowanie imprez muzycznych, prowadzenie imprez 
rozrywkowych, prowadzenie imprez kulturalnych, informa-
cja o imprezach rozrywkowych, organizacja imprez kultural-
nych i artystycznych, organizowanie imprez rozrywkowych, 
rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja sal 
na imprezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na imprezy 
kulturalne, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, 
koncerty muzyczne, organizowanie koncertów, rezerwacje 
koncertów, prezentacja koncertów, zarządzanie koncertami, 
obsługa koncertów muzycznych, usługi koncertów muzycz-
nych, organizowanie koncertów muzycznych, produkcja 
koncertów muzycznych, rezerwacja biletów na koncerty, 
prowadzenie koncertów, produkcja nagrań dźwiękowych, 
produkcja nagrań audiowizualnych, realizacja nagrań au-
diowizualnych, wynajem studiów nagrań, produkcja nagrań 
muzycznych, usługi studia nagrań, usługi w zakresie nagrań, 
usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, produkcja 
dzieł muzycznych w studio nagrań, dostarczanie rozrywki 
w postaci nagranej muzyki, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do studia nagrań, zapewnianie obiektów i sprzętu do stu-
dia nagrań, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna, usługi 
fotograficzne, usługi orkiestry symfonicznej, rozrywka w po-
staci występów orkiestr, rozrywka w postaci występów or-
kiestr symfonicznych.

(210) 491041 (220) 2018 09 27
(731) STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, 

Warszawa
(540) SEP 100-lecie 1919-2019

(531) 29.01.13, 27.07.01, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 
26.01.17, 26.01.18

(510), (511) 16 czasopisma, kalendarze, katalogi, książki, ma-
teriały drukowane, notatniki, notesy podręczne, przyrządy 
do pisania, pióra wieczne, długopisy, podręczniki, śpiewniki.

(210) 491118 (220) 2018 10 01
(731) ŁUBA GRZEGORZ LED-HURT, Wielka Wieś

(540) mocświatła

(531) 27.05.01, 29.01.15, 13.01.17
(510), (511) 9 baterie do oświetlania, baterie słoneczne, 
diody świecące, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza 
elektryczne], kable elektryczne, klawiatury komputerowe, 
drukarki do komputerów, transformatory elektryczne, foto-
kopiarki, komputery, 11 abażury, stelaże do abażurów, elek-
tryczne lampy, lampki elektryczne na choinkę, lampy, aba-
żury do lamp, klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony 
do lamp, palniki do lamp, reflektory do lamp, szkła do lamp, 
lampy bezpieczeństwa, lampy elektryczne, oprawki do lamp 
elektrycznych, lampy luminescencyjne rurowe do oświe-
tlania, lampy oświetleniowe, lampy uliczne, lampy wyła-
dowcze elektryczne i rurowe do oświetlenia, latarki, latarki 
kieszonkowe, elektryczne, urządzenia i instalacje do oświe-
tlenia, urządzenia do oświetlenia pojazdów, oświetlenia 
sufitowe, żarówki oświetleniowe, reflektory do lamp, reflek-
tory do samochodów, światła do samochodów, urządzenia 
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych, 
żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, 35 zgromadze-
nie na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi związa-
nych pozwalające na swobodne oglądanie i kupowanie 
w hurtowni, sklepie, sklepie internetowym następujących 
towarów: baterie do oświetlania, baterie słoneczne, diody 
świecące, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektrycz-
ne], kable elektryczne, klawiatury komputerowe, drukarki 
do komputerów, transformatory elektryczne, fotokopiarki, 
komputery, abażury, stelaże do abażurów, elektryczne lam-
py, lampki elektryczne na choinkę, lampy, abażury do lamp, 
klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony do lamp, palniki 
do lamp, reflektory do lamp, szkła do lamp, lampy bezpie-
czeństwa, lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycz-
nych, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy 
oświetleniowe, lampy uliczne, lampy wyładowcze elektrycz-
ne i rurowe do oświetlenia, latarki, latarki kieszonkowe, elek-
tryczne, urządzenia i instalacje do oświetlenia, urządzenia 
do oświetlenia pojazdów, oświetlenia sufitowe, żarówki 
oświetleniowe, reflektory do lamp, reflektory do samocho-
dów, światła do samochodów, urządzenia do oświetlania 
za pomocą diod elektroluminescencyjnych, żarówki elek-
tryczne, żarówki oświetleniowe, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, usługi reklamowe, usługi montażu oraz serwi-
su oświetlenia i urządzeń elektrycznych.

(210) 491144 (220) 2018 10 01
(731) SKRZYPEK DARIUSZ, Nowe Kramsko
(540) DARK WHEELS

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 12 koła samochodowe.

(210) 491157 (220) 2018 10 01
(731) SmartPatient GmbH, Monachium, DE
(540) MyTherapy
(510), (511) 9 oprogramowanie, aplikacje do pobrania, apli-
kacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 
aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami 
komputerowymi do noszenia na sobie, interaktywne opro-
gramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowa-
nie użytkowe, mobilne aplikacje, oprogramowanie do po-
brania, oprogramowanie do synchronizacji baz danych, 
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oprogramowanie do synchronizacji plików, oprogramo-
wanie do tworzenia aplikacji, komputerowe bazy danych, 
35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, 
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 
badania rynkowe, badania opinii publicznej, skomputeryzo-
wane usługi w zakresie badań rynkowych, raporty z analiz 
rynkowych, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą 
komputerowej bazy danych, usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, udostępnianie powierzchni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi public re-
lations, elektroniczne przetwarzanie danych, gromadzenie 
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach 
danych, kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby 
komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, reklama, 
agencje reklamowe, usługi agencji informacyjnej w zakresie 
działalności gospodarczej, zarządzanie i doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, gromadzenie informacji dla 
firm, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, 42 projektowanie i opracowywanie nowych 
technologii na rzecz osób trzecich, rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
i konserwacja oprogramowania i programów komputero-
wych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, 
doradztwo w zakresie komputerowych programów baz 
danych, doradztwo w zakresie testowania systemów apli-
kacyjnych, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie opro-
gramowania komputerowego, inżynieria oprogramowania, 
opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, 
opracowywanie produktów, projektowanie i opracowywa-
nie baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego do zarządzania bazami danych, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego do sterowania procesami, projektowanie opro-
gramowania do smartfonów, usługi doradcze w zakresie 
interfejsów człowiek-maszyna do oprogramowania kompu-
terowego, utrzymywanie baz danych, zapewnianie obsługi 
technicznej on-line dla użytkowników programów kompu-
terowych, doradztwo w zakresie oprogramowania kompute-
rowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, usługi w zakresie aktualizacji baz danych 
oprogramowań,

(210) 491161 (220) 2018 10 01
(731) STUDNIARZ MIECZYSŁAW, Kraków
(540) WINO SERY

(531) 29.01.08, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 05.07.10, 08.03.08
(510), (511) 33 wino, wino winogronowe, winogronowe 
wino musujące, wino czerwone, białe wino, wino musujące, 
41 szkolenia w zakresie obchodzenia się z jedzeniem, degu-
stacje win, rozrywka związana z degustacją wina, imprezy 
z degustacją win w celach edukacyjnych, organizacja i prze-
prowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, or-
ganizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów edu-

kacyjnych, prowadzenie warsztatów, szkolenia z prezentacji 
żywności, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, szko-
lenia w zakresie cateringu, szkolenia w zakresie odżywiania, 
szkolenia związane z branżą restauracyjną, przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizacja 
i prezentacja widowisk, szkolenia dla personelu w zakresie 
technologii żywności.

(210) 491162 (220) 2018 10 01
(731) MAREL-ORZECHOWSKA EDYTA, ORZECHOWSKI 

JAROSŁAW PUCCINI EYEWEAR SPÓŁKA CYWILNA, 
Warszawa

(540) TAX & LAW & FINANCE - OUTSOURCING CENTER §

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 24.17.25
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt finansowy, prowadze-
nie rachunkowości i księgowości, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], usługi podatkowe, doradztwo w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej, 36 doradztwo w spra-
wach podatkowych i finansowych, faktoring, analizy finanso-
we, zarządzanie finansami.

(210) 491179 (220) 2018 11 06
(731) MENNICA LUBUSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) ZIELONA MENNICA
(510), (511) 14 akcesoria do biżuterii, biżuteria i wyroby jubi-
lerskie, czasomierze [zegarki], diamenty, dzieła sztuki z metali 
szlachetnych, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne.

(210) 491180 (220) 2018 10 22
(731) MENNICA LUBUSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) MENNICA ZIELONA
(510), (511) 14  akcesoria do biżuterii, biżuteria i wyroby jubi-
lerskie, czasomierze [zegarki], diamenty, dzieła sztuki z metali 
szlachetnych, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne.

(210) 491199 (220) 2018 10 01
(731) IMPRESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KONGRES 60 MILIONÓW GLOBALNY ZJAZD POLONII

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie kongresów.

(210) 491270 (220) 2018 10 04
(731) REVVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesno
(540) revve
(510), (511) 20 meble a przede wszystkim kuchenne, łazien-
kowe, do jadalni, do garderób, sypialne, do pokoi dziennych, 
gabinetowe, biurowe, drzwi, elementy wyposażenia wnętrz, 
meble i elementy meblowe wszelkiego rodzaju do domów 
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i obiektów użyteczności publicznej a także ogrodów, pro-
dukcja i sprzedaż wszelkiego rodzaju mebli i ich projektowa-
nie, tworzenie własnych wzorów i rozwiązań mebli, 42 pro-
jektowanie wnętrz i budynków oraz ogrodów, projektowanie 
reklam i systemów informatycznych.

(210) 491289 (220) 2018 10 04
(731) ASBUD STANISŁAW I GRZEGORZ PIGLA SPÓŁKA 

JAWNA, Łagów Lubelski
(540) ASBUD

(531) 07.03.11, 07.01.06, 24.01.05, 24.13.04, 26.11.01, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użycze-
nia, 36 usługi w zakresie: organizowania finansowania i za-
rządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, 37 usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru bu-
dowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwe-
stycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remonto-
we w zakresie obiektów budowlanych, naprawy obiektów 
budowlanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów 
budowlano - mieszkaniowych, budowania lokali mieszkanio-
wych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty 
ziemne, wykonywanie dróg i nawierzchni, wynajem sprzętu 
budowlanego.

(210) 491314 (220) 2018 10 05
(731) KLUB PIŁKI RĘCZNEJ RUCH CHORZÓW, Chorzów
(540) R CHORZÓW K P R RUCH

(531) 26.03.02, 26.03.06, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.12, 24.01.05
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież 
sportowa, obuwie sportowe, komplety sportowe, stroje 
sportowe, stroje kąpielowe, stroje pływackie, czapki, szaliki, 
bielizna, 28 artykuły i sprzęt sportowy, akcesoria sportowe, 
artykuły sportowe i gimnastyczne, wyposażenie placów za-
baw i wesołych miasteczek, gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, 41 edukacja, 
rozrywka i sport, nauczanie i szkolenia, działalność sporto-
wa i kulturalna, kluby sportowe, usługi w zakresie organiza-
cji imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów, pokazów, 
prowadzenie treningów, zajęcia sportowe, szkolenia spor-
towe, szkolenie sportowe, obozy sportowe, sport i fitness, 
edukacja sportowa, organizowanie zawodów sportowych 
i imprez sportowych, wynajmowanie obiektów sportowych, 

wynajem sprzętu sportowego, przygotowywanie imprez 
sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez spor-
towych, organizowanie imprez sportowych, przeprowadza-
nie imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych 
i zawodów sportowych, szkolenia zawodników sportowych, 
szkolenia nauczycieli sportowych, organizowanie obozów 
sportowych, organizacja turniejów sportowych, przepro-
wadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie szkoleń 
sportowych, usługi klubów sportowych, szkolenia sędziów 
sportowych, udostępnianie sprzętu sportowego, dostarcza-
nie sprzętu sportowego, zajęcia sportowe i rekreacyjne, ob-
sługa obiektów sportowych, informacje dotyczące edukacji 
sportowej, sędziowanie na imprezach sportowych, naucza-
nie, trening i instruktaż sportowy, udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego, usługi doradcze w zakresie organizo-
wania imprez sportowych, udostępnianie wydarzeń spor-
towych za pomocą strony internetowej, rozrywka podczas 
przerw w trakcie imprez sportowych, udostępnianie biule-
tynów online w dziedzinie rozrywki sportowej, rezerwowa-
nie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, świadczenie usług 
sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia 
rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi informacyjne w za-
kresie biletów na wydarzenia sportowe, usługi wydawnicze 
i reporterskie, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fo-
tograficzne, organizowanie konkursów, organizowanie uro-
czystości, publikowanie tekstów, książek, periodyków, cza-
sopism, gazet, artykułów, wydawanie nagrań dźwiękowych, 
wizualnych, wydawanie nagrań wizualno-dźwiękowych, 
prezentacji multimedialnych, produkcja i wydawanie filmów, 
nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i tele-
wizyjnych, działalność wydawnicza w formie elektronicznej 
przez sieć Internetu i na elektronicznych nośnikach infor-
macji oraz w formie papierowej, organizacja i prowadzenie 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
szkoleń, warsztatów, konkursów, organizowanie plebiscy-
tów, przyznawanie nagród, udostępnianie komputerowych, 
elektronicznych i on-line baz danych do użytku w zakresie 
edukacji, kształcenia i rozrywki, gry on-line, usługi eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, informacja 
o ww. usługach.

(210) 491325 (220) 2018 10 05
(731) INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Q SERVICE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 1 chemikalia do użytku przemysłowego, 
w szczególności do eksploatacji, naprawy, serwisu i konser-
wacji pojazdów, silników i maszyn, włącznie z układami na-
pędowymi, płyny do chłodzenia, płyny chłodzące do chłod-
nic pojazdów, spłukiwacze chłodnic, preparaty chłodnicze, 
środki chroniące przed wodą i plamami [środki do obróbki 
powierzchniowej, z wyjątkiem farb], impregnaty, kleje (spo-
iwa) przeznaczone dla przemysłu, chemiczne mieszanki 
uszczelniające, 3 środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki do czyszczenia, serwisu, konserwacji, 
polerowania, szorowania, szlifowania, w szczególności prze-
znaczone dla pojazdów mianowicie środki czyszczące, płyny 
do szyb, preparaty woskowe, spraye czyszczące, szampony 
samochodowe, środki konserwujące w sprayu (środki po-
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lerujące), środki czyszczące do użytki we wnętrzach, środ-
ki do mycia silników, środki polerujące do konserwacji felg 
z lekkich metali i stopów, płyny do spryskiwaczy szyb samo-
chodowych, 8 ręczne urządzenia i narzędzia ręczne, włącz-
nie z ręcznymi podnośnikami, zestawami narzędzi ręcznych, 
kluczami do felg, skrobaczkami do szyb, otwieraczami kon-
serw, narzędzia ręczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie, do konstrukcji, konserwacji i naprawy aparatów, 
pojazdów, silników i maszyn, sztućce, włącznie z nożami, 
scyzorykami, 9 aparatura i przyrządy naukowe, nawigacyjne, 
miernicze, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa-
gowe, sygnalizacyjne, kontrolne, ratownicze i dydaktyczne, 
aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania 
energii elektrycznej, baterie, akumulatory do pojazdów, ła-
dowarki do akumulatorów. kable rozruchowe do akumulato-
rów, urządzenia doładowania akumulatorów, 12 wycieraczki 
do szyb i świateł pojazdów lądowych, pokrowce ochronne, 
pokrowce na siedzenia, osłony na bagaż, osłony przeciwsło-
neczne do samochodów, pokrowce na dodatkowe reflekto-
ry, pokrowce na kierownice pojazdów, pokrowce na pojazdy 
[dopasowane], pasy bagażowe do pojazdów, siatki bagażo-
we, knagi, zaciski żeglarskie, fartuchy błotników, łańcuchy 
śniegowe, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, 
37 usługi warsztatów naprawy pojazdów, usługi w zakresie 
instalacji, serwisowania, naprawy, inspekcji, restaurowania, 
konserwacji, odświeżania, diagnostyki z regulacją, czyszcze-
nia, lakierowania, polerowania i woskowania pojazdów, silni-
ków i maszyn, pomoc drogowa [naprawa], serwis techniczny, 
kontrola i przegląd pojazdów silnikowych w związku z im-
prezami motorowo-sportowymi, rezerwacja usług warszta-
towych, usługi instalacyjne, usługi ładowania akumulatorów 
do pojazdów.

(210) 491395 (220) 2018 10 08
(731) QDIQO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) ADVOIDER

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.07, 26.03.12
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne.

(210) 491502 (220) 2018 11 13
(731) KANCELARIA RACHUNKOWA PODATEK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) infoPodatek.pl

(531) 26.04.01, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo i informacja dotycząca rachunko-
wości, doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradz-
two księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, 
doradztwo podatkowe- rachunkowość, doradztwo w zakre-
sie zwrotu podatku- rachunkowość, doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, księ-
gowanie kosztów, księgowość, księgowość i rachunkowość, 
przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, pora-
dy związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych.

(210) 491570 (220) 2018 10 12
(731) P.T. Sumatra Tobacco Trading Company, Pematang 

Siantar, ID
(540) Tri Happiness Prosperity Wisdom Longevity

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 34 artykuły dla palaczy, cygara, papierosy, filtry 
do papierosów, bibułki papierosowe, tytoń, zapalniczki, za-
pałki, popielniczki dla palaczy.

(210) 491622 (220) 2018 10 15
(731) TMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) Dolina Narwi

(531) 06.03.11, 06.03.14, 06.03.20, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne.

(210) 491701 (220) 2018 10 17
(731) JMC ADRIAWIK JACEK ILCZUK SPÓŁKA JAWNA, 

Mierzyn
(540) 

(531) 07.01.24, 29.01.12, 07.01.08
(510), (511) 7 odkurzacze, odkurzacze do celów domo-
wych, ssawki do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, szczotki 
do odkurzaczy, filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy, worki 
i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, elektryczne noże 
kuchenne, miksery- urządzenia kuchenne, elektryczne 
przyrządy kuchenne do siekania, miksowania, wyciskania, 
maszyny i roboty kuchenne elektryczne, elektronarzę-
dzia, miniaturowe elektronarzędzia, młynki domowe elek-
tryczne, elektryczne maszynki do mięsa, wiertarki ręczne 
elektryczne, wkrętarki elektryczne, miksery domowe elek-
tryczne, domowe elektryczne blendery, pralki do użytku 
domowego, zmywarki do naczyń do użytku domowego, 
roboty do czyszczenia do celów domowych, elektryczne 
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maszynki do mięsa do użytku domowego, elektryczne 
wyciskacze do owoców do użytku domowego, urządzenia 
do czyszczenia parą przeznaczone do użytku domowego, 
elektryczne zgrzewarki próżniowe do żywności do celów 
gospodarstwa domowego, 8 lokówki, prostownice do wło-
sów elektryczne, noże kuchenne, nożyczki do użytku ku-
chennego, sztućce, maszynki do strzyżenia włosów, ma-
szynki do golenia, golarki, depilatory, żelazka, elektryczne 
przyrządy do kręcenia włosów, zestawy do manicure, zesta-
wy do pedicure, przybory do manikiuru, przybory do pedi-
kiuru, zestawy do golenia, krajalnice do chleba obsługiwane 
ręcznie, nożyczki do użytku domowego, 9 włączniki świa-
tła, elektryczne gniazda przełączające, elektryczne gniaz-
da wtyczkowe, listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, 
przewody elektryczne, okablowanie elektryczne, kable 
elektryczne, przedłużacze elektryczne, osłony na kable 
elektryczne, złącza elektryczne, bezpieczniki elektryczne, 
odbiorniki elektryczne, gniazdka elektryczne, diody elek-
tryczne, przełączniki elektryczne, oporniki elektryczne, 
przewodniki elektryczne, instalacje elektryczne, wtyczki 
elektryczne, łączniki elektryczne, skrzynki rozdzielcze elek-
tryczne, elektryczne ściemniacze światła, elektryczne pane-
le kontrolne, domowe przełączniki elektryczne, elektryczne 
wyłączniki czasowe, elektryczne gniazdka i kontakty, listwy 
zaciskowe jako złącza elektryczne, kable i przewody elek-
tryczne, obwody elektryczne i obwody drukowane, kompo-
nenty elektryczne i elektroniczne, wagi elektroniczne, wagi 
łazienkowe, wagi kuchenne, przyrządy do pomiaru wagi, 
11 wiatraki napędzane silnikiem do wentylacji, elektryczne 
wentylatory chłodzące, suszarki do włosów, suszarki do rąk, 
tostery, elektryczne tostery z opiekaczem, nawilżacze po-
wietrza, domowe grzejniki, domowe urządzenia klimaty-
zacyjne, oświetlenie solarne, zapalarki do gazu, grzejniki 
wentylatorowe, termofory elektryczne, termofory, filtry 
do oczyszczania wody, filtry do oczyszczania powietrza, fil-
try do klimatyzacji, elektryczne filtry do oczyszczania wody 
przeznaczone do użytku domowego, czajniki elektryczne, 
domowe ekspresy do kawy elektryczne, domowy rożen 
elektryczny, elektryczne opiekacze, elektryczne podgrze-
wacze do napojów, elektryczne urządzenia do gotowania, 
frytownice elektryczne, gofrownice elektryczne, kuchenki 
mikrofalowe do użytku domowego, suszarki do żywności, 
rożna elektryczne, urządzenia do opiekania i pieczenia, 
urządzenia do grillowania, urządzenia do gotowania, urzą-
dzenia grzewcze, elektryczne latarki, elektryczne instalacje 
oświetleniowe do wnętrz, instalacje oświetleniowe, lam-
py do celów oświetleniowych, oprawy, obudowy i osłony 
do oświetlenia, żarówki i akcesoria do nich, 21 przybory ku-
chenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i ły-
żek, kuchenne przybory używane przy grillach domowych, 
młynki nieelektryczne, nieelektryczne maszynki do mięsa, 
przybory kuchenne nieelektryczne, 35 usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycz-
nego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domo-
wego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego 
związane z urządzeniami i przyborami kuchennymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi 
sprzedaży hurtowej domowego sprzętu elektrycznego, 
usługi sprzedaży hurtowej domowego sprzętu elektro-
nicznego, usługi sprzedaży hurtowej urządzeń i przybo-
rów kuchennych, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z oświetleniem.

(210) 491702 (220) 2018 10 17
(731) JMC ADRIAWIK JACEK ILCZUK SPÓŁKA JAWNA, 

Mierzyn

(540) JMC HOME

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 odkurzacze, odkurzacze do celów domowych, 
ssawki do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, szczotki do od-
kurzaczy, filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy, worki i filtry 
przeciwkurzowe do odkurzaczy, elektryczne noże kuchen-
ne, miksery- urządzenia kuchenne, elektryczne przyrządy 
kuchenne do siekania, miksowania, wyciskania, maszyny i ro-
boty kuchenne elektryczne, elektronarzędzia, miniaturowe 
elektronarzędzia, młynki domowe elektryczne, elektryczne 
maszynki do mięsa, wiertarki ręczne elektryczne, wkrętarki 
elektryczne, miksery domowe elektryczne, domowe elek-
tryczne blendery, pralki do użytku domowego, zmywarki 
do naczyń do użytku domowego, roboty do czyszcze-
nia do celów domowych, elektryczne maszynki do mięsa 
do użytku domowego, elektryczne wyciskacze do owoców 
do użytku domowego, urządzenia do czyszczenia parą, 
przeznaczone do użytku domowego, elektryczne zgrze-
warki próżniowe do żywności do celów gospodarstwa do-
mowego, 8 lokówki, prostownice do włosów, elektryczne, 
noże kuchenne, nożyczki do użytku kuchennego, sztućce, 
maszynki do strzyżenia włosów, maszynki do golenia, go-
larki, depilatory, żelazka, elektryczne przyrządy do kręcenia 
włosów, zestawy do manicure, zestawy do pedicure, przy-
bory do manikiuru, przybory do pedikiuru, zestawy do go-
lenia, krajalnice do chleba obsługiwane ręcznie, nożyczki 
do użytku domowego, 9 włączniki światła, gniazda przełą-
czające elektryczne, elektryczne gniazda wtyczkowe, listwy 
zasilające z gniazdami przenośnymi, przewody elektryczne, 
okablowanie elektryczne, kable elektryczne, przedłużacze 
elektryczne, osłony na kable elektryczne, złącza elektryczne, 
bezpieczniki elektryczne, odbiorniki elektryczne, gniazd-
ka elektryczne, diody elektryczne, przełączniki elektrycz-
ne, oporniki elektryczne, przewodniki elektryczne, instala-
cje elektryczne, wtyczki elektryczne, łączniki elektryczne, 
skrzynki rozdzielcze elektryczne, elektryczne ściemniacze 
światła, elektryczne panele kontrolne, domowe przełączni-
ki elektryczne, elektryczne wyłączniki czasowe, elektryczne 
gniazdka i kontakty, listwy zaciskowe jako złącza elektryczne, 
kable i przewody elektryczne, obwody elektryczne i obwody 
drukowane, komponenty elektryczne i elektroniczne, wagi 
elektroniczne, wagi łazienkowe, wagi kuchenne, przyrządy 
do pomiaru wagi, 11 wiatraki napędzane silnikiem do wenty-
lacji, elektryczne wentylatory chłodzące, suszarki do włosów, 
suszarki do rąk, tostery, elektryczne tostery z opiekaczem, 
nawilżacze powietrza, domowe grzejniki, domowe urządze-
nia klimatyzacyjne, oświetlenie solarne, zapalarki do gazu, 
grzejniki wentylatorowe, termofory elektryczne, termofory, 
filtry do oczyszczania wody, filtry do oczyszczania powietrza, 
filtry do klimatyzacji, elektryczne filtry do oczyszczania wody 
przeznaczone do użytku domowego, czajniki elektryczne, 
domowe ekspresy do kawy elektryczne, domowy rożen 
elektryczny, elektryczne opiekacze, elektryczne podgrze-
wacze do napojów, elektryczne urządzenia do gotowania, 
frytownice elektryczne, gofrownice elektryczne, kuchenki 
mikrofalowe do użytku domowego, suszarki do żywności, 
rożna elektryczne, urządzenia do opiekania i pieczenia, urzą-
dzenia do grillowania, urządzenia do gotowania, urządzenia 
grzewcze, elektryczne latarki, elektryczne instalacje oświetle-
niowe do wnętrz, instalacje oświetleniowe, lampy do celów 
oświetleniowych, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, 
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żarówki i akcesoria do nich, 21 przybory kuchenne i zastawa 
stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, kuchenne przy-
bory używane przy grillach domowych, młynki nieelektrycz-
ne, nieelektryczne maszynki do mięsa, przybory kuchenne 
nieelektryczne, 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicz-
nego, usługi handlu detalicznego związane z urządzenia-
mi i przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej do-
mowego sprzętu elektrycznego, usługi sprzedaży hurtowej 
domowego sprzętu elektronicznego, usługi sprzedaży hur-
towej urządzeń i przyborów kuchennych, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z oświetleniem.

(210) 491795 (220) 2018 10 19
(731) YE ZHIZHI, Ostróda
(540) Kimi x

(531) 17.02.01, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki, kosmetyki ochronne 
i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kremy, emulsje, spraye, 
żele, balsamy, toniki, balsamy, mleczka, kosmetyki kolorowe, 
środki upiększające, środki perfumeryjne, preparaty toaleto-
we, preparaty do włosów, kosmetyki do opalania, kosmety-
ki wyszczuplające, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty 
do depilacji, wosk do depilacji, preparaty na porost włosów, 
preparaty przeciwko wrastaniu włosów, środki kosmetycz-
ne do pielęgnacji skóry, preparaty do manicure i pedicure, 
sztuczne paznokcie, rzęsy sztuczne, antyperspiranty, błota, 
sole, algi i wodorosty do celów kosmetycznych, 9 okulary, 
okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, akcesoria 
okularowe, łańcuszki, sznurki, etui do okularów, pojemniki 
na szkła kontaktowe, artykuły optyczne, części do okularów, 
noski do okularów, woreczki na okulary, soczewki korekcyjne 
dla optyki, etui na akcesoria optyczne, osłony do okularów, 
zauszniki do okularów, podstawki do: tabletów, telefonów, 
smartfonów, rękawiczki do ekranów dotykowych, głośniki, 
słuchawki, kamery, etui i futerały na: telefony, smartfony, ta-
blety, płyty DVD, etui, futerały, torby: na komputery, laptopy, 
notebooki, sprzęt fotograficzny, kamery, obudowy do sprzę-
tu i akcesoriów komputerowych, obudowy do: telefonów, 
smartfonów, tabletów, sprzętu telekomunikacyjnego i au-
diowizualnego, kable, przejściówki, ładowarki, akumulato-
ry, diody świecące LED, termometry, wagi, cyfrowe nośniki 
danych, komputery oraz sprzęt i akcesoria komputerowe, 
urządzenia peryferyjne do komputerów, sprzęt i akcesoria 
telekomunikacyjne, sprzęt radiowo - telewizyjny, sprzęt au-
diowizualny, urządzenia audio, głośniki, radia, odtwarzacze 
muzyczne, telefony i akcesoria do telefonów, sprzęt fotogra-
ficzny, nośniki danych, nagrane nośniki danych, płyty, dyski, 
dyski twarde, pamięci USB, programy komputerowe, gry 
komputerowe, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, 
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 14 wyro-
by jubilerskie, biżuteria, sztuczna biżuteria, wisiorki, łańcusz-
ki, pierścionki: bransoletki, broszki, zegarki, zegary, budziki, 
stopery, przyrządy chronometryczne, biżuteria optyczna, 
biżuteria komórkowa, kamienie szlachetne, perły, metale 
szlachetne i ich imitacje, przyrządy do mierzenia czasu, pu-

dełka na biżuterię i pudełka na zegarki, ozdoby wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, posągi i figurki wykonane z lub 
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamie-
niami i ich imitacjami, artykuły ozdobne, ozdoby lub biżute-
ria do użytku osobistego, bibeloty z brązu, breloczki do klu-
czy jako ozdoby, dzieła sztuki z metali szlachetnych, ozdoby 
jubilerskie.

(210) 491819 (220) 2018 10 19
(731) DELFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowa Wieś

(540) delfin

(531) 03.09.04, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.15, 26.04.18
(510), (511) 29 ekstrakty mięsne, mięso, drób, ryby, skorupia-
ki, mięczaki, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne 
oleje i tłuszcze, margaryna, masło, olej, smalec, oliwa, owo-
ce i warzywa konserwowane, suszone, gotowane, konfitury, 
dżemy, galaretki, kisiel, żelatyna, konserwy, pikle, gotowe 
dania warzywne, gotowe dania z mięsa, 30 kawa, herbata, 
kakao, cukier, ryż, mąka, przyprawy, namiastki kawy, chleb, 
ciastka, wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze, czekolady, 
lody, miód, syrop z melasy, drożdże, proszki do pieczenia, sól, 
musztarda, ocet, sosy, koncentraty spożywcze, makarony, ka-
sze i inne wyroby zbożowe, budyń, sosy do sałat, 31 świeże 
owoce, jarzyny, nasiona, rośliny i naturalne kwiaty, ziemniaki 
surowe oraz inne produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne, ziar-
na, 32 wody mineralne, gazowane i niegazowane, napoje 
bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania 
napojów, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, piwo, 
33 wina, wódki, spirytus, koniaki, 34 tytoń, papierosy, cygara, 
zapałki, zapalniczki dla palaczy, 35 usługi w zakresie prowa-
dzenia sklepu i/lub hurtowni z następującymi towarami wy-
mienionymi w wykazie: ekstrakty mięsne, mięso, drób, ryby, 
skorupiaki, mięczaki, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, 
jadalne oleje i tłuszcze, margaryna, masło, olej, smalec, oli-
wa, owoce i warzywa, konserwowane, suszone, gotowane, 
konfitury, dżemy, galaretki, kisiel, budyń, żelatyna, konfitury, 
konserwy, pikle, sosy do sałat, kawa, herbata, kakao, cukier, 
ryż, mąka, przyprawy, namiastki kawy, chleb, ciastka, wyroby 
cukiernicze, piekarnicze, słodycze, czekolady, lody, miód, sy-
rop z melasy, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda, 
ocet, sosy, dania gotowe, koncentraty spożywcze, makarony, 
kasze i inne wyroby zbożowe, świeże owoce, jarzyny, nasio-
na, rośliny i naturalne kwiaty, ziemniaki oraz inne produkty 
rolnicze, ogrodnicze i leśne, ziarna, wody mineralne, gazowa-
ne i niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty 
do przygotowywania napojów, napoje owocowe, soki owo-
cowe, nektary, piwo, wina, wódki, spirytus, koniaki, tytoń, pa-
pierosy, cygara, zapałki, zapalniczki.

(210) 491830 (220) 2018 10 26
(731) PILCH WANDA ENGINEERING PLUS, Kalisz
(540) OPTICOSPORT
(510), (511) 9 okulary, okulary polaryzacyjne, okulary optycz-
ne, okulary korekcyjne, okulary kurzoodporne, okulary 3D, 
okulary lodowcowe, okulary antyrefleksyjne, okulary spa-
walnicze, okulary powiększające, okulary inteligentne, mod-
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ne okulary, okulary ochronne, okulary pływackie, ochronne 
okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwoślepie-
niowe, okulary- optyka, okulary dla rowerzystów, optyczne 
okulary strzeleckie, okulary do czytania, woreczki na okula-
ry, futerały na okulary, okulary do makijażu, okulary, okulary 
słoneczne i soczewki kontaktowe, etui na okulary i okulary 
przeciwsłoneczne, okulary dla dzieci, etui na okulary, mod-
ne okulary przeciwsłoneczne, sznurki do okularów, oprawki 
do okularów, zestawy soczewek jako wzierniki, okulary, oku-
lary ochronne do nurkowania, artykuły optyczne do oku-
larów korekcyjnych, przeciwsłoneczne okulary na receptę, 
futerały na okulary słoneczne, okulary do rzeczywistości 
wirtualnej, etui na okulary dziecięce, okulary do uprawiania 
sportu, etui na okulary słoneczne, etui na okulary przeciw-
słoneczne, okulary ochronne do ochrony oczu, okulary 3D 
do odbiorników telewizyjnych, okulary ochronne do upra-
wiania sportu, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okula-
ry, soczewki powiększające, soczewki okularowe, soczewki 
antyrefleksyjne, soczewki optyczne, soczewki fotograficzne, 
szklane soczewki optyczne, soczewki do okularów, soczew-
ki korekcyjne dla optyki, soczewki- szkła optyczne, soczewki 
do projektorów, obiektywy- soczewki dla optyki, soczew-
ki powiększające oczy, soczewki do teleskopów, soczewki 
okularów słonecznych, obiektywy- soczewki do astrofoto-
grafii, soczewki z tworzywa sztucznego, zapasowe soczewki 
do okularów, soczewki do okularów słonecznych, soczewki 
optyczne do okularów słonecznych, soczewki do ochron-
nych masek na twarz, oprawki jednooczne, puste oprawki 
okularowe, oprawki do monokli, oprawki do przezroczy, 
oprawki do okularów, oprawki do binokli, oprawki do oku-
larów słonecznych, oprawki do lorgnon- okularów z rączką, 
oprawki do okularów wykonane z metalu, oprawki okularów 
wykonane z tworzyw sztucznych, dopasowane oprawki, etui 
na karty kredytowe, oprawki do okularów i okularów prze-
ciwsłonecznych, oprawki okularów wykonane z połączenia 
metalu i tworzyw sztucznych, oprawki do okularów wykona-
ne z metalu i materiału syntetycznego, oprawki do wiesza-
nia zdjęć rentgenowskich, inne niż do celów medycznych, 
oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączo-
nego z tworzywem sztucznym.

(210) 491840 (220) 2018 10 22
(731) ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa
(540) 

(531) 29.01.15, 02.01.02, 02.01.22, 19.01.08, 01.15.05, 01.15.14, 
24.13.17, 24.07.01, 24.07.23

(510), (511) 41 organizowanie: spektakli, zjazdów, sympo-
zjów, zebrań, apeli na uroczystościach: państwowych stra-
żackich, patriotyczno-religijnych, na pogrzebach.

(210) 491842 (220) 2018 10 22
(731) GUZIK JACEK NUUKO, Rzeszotary
(540) NUUKO
(510), (511) 24 bielizna pościelowa i koce, 35 Usługi sprze-
daży hurtowej i detalicznej następujących towarów : meble 
(stoły, ławy, stoliki i szafki nocne, biurka, komody, szafy wol-
nostojące, regały, konsole, toaletki, krzesła, fotele, półki ścien-
ne, wieszaki podłogowe), produkty wystroju wnętrz (zegary 
stołowe, zegary ścienne, wazony, doniczki, figurki i ozdoby, 
misy i koszyki na owoce, kosze dekoracyjne do przechowy-
wania, dekoracyjne pojemniki i pudełka, ozdobne wieszaki 
ścienne, stojaki na wino, latarnie i lampiony, świeczniki, ob-
razy, lustra, tapety i naklejki ścienne), dekoracje świąteczne 
(dekoracje choinkowe, figurki i ozdoby), tekstylia domowe 
(pościel, prześcieradła, poszewki dekoracyjne, firany i zasło-
ny, narzuty, koce, chodniki, dywany, ręczniki, ścierki kuchen-
ne), przybory i akcesoria kuchenne (młynki, przyprawniki, 
chlebaki, deski do krojenia, pojemniki, misy, tace, przybory, 
naczynia kuchenne, czajniki bezprzewodowe, kubki, tale-
rze, dzbanki na napoje, garnki, patelnie, formy do pieczenia), 
oświetlenie domowe (lampy sufitowe, lampy stołowe, lampy 
podłogowe, kinkiety, girlandy świetlne).

(210) 491865 (220) 2018 10 22
(731) INWEMER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INWEMER

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.02
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nie-
ruchomościami, wynajem nieruchomości, 37 usługi budow-
lane i instalacyjne, naprawy, czyszczenie pomieszczeń, bu-
dynków, otwartych terenów, pojazdów, taboru kolejowego, 
wyrobów włókienniczych i futrzarskich, rozbiórka budyn-
ków, usługi porządkowe, remontowe, konserwacja i renowa-
cja budynków, maszyn, urządzeń biurowych, komputerów, 
instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, 
wentylacyjnych, roboty budowlane izolacyjne, impregno-
wanie materiałów budowlanych i podłogowych, 39 usługi 
transportowe i magazynowe, dystrybucja energii, ciepła, 
wody, przesyłek, 41 nauczanie, kształcenie, tłumaczenia, roz-
rywka, sport, 44 projektowanie terenów zielonych, ogrodów, 
usługi sanitarne, 45 usługi ochroniarskie.

(210) 491897 (220) 2018 10 23
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) Smaczne Wędliny KIEŁBASA KRESOWA Z SZYNKI
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.07, 25.05.02, 06.07.07, 
06.07.08, 06.07.25

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, kiełbasa, wy-
roby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.

(210) 491898 (220) 2018 10 23
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) Smaczne Wędliny KIEŁBASA PIECZONA PODSUSZANA

(531) 06.07.08, 06.07.25, 26.11.02, 26.11.07, 25.05.02, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, kiełbasa, wy-
roby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.

(210) 491899 (220) 2018 10 23
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) Smaczne Wędliny SZYNKA DROBIOWA

(531) 06.07.08, 06.07.25, 26.11.02, 26.11.07, 25.05.02, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka, wy-
roby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.

(210) 491900 (220) 2018 10 23
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) Smaczne Wędliny SZYNKA ZAWĘDZANA

(531) 06.07.08, 06.07.25, 25.05.02, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka, wy-
roby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.

(210) 491901 (220) 2018 10 23
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) Smaczne Wędliny KIEŁBASA ŻYWIECKA

(531) 06.07.08, 06.07.25, 25.05.02, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka, wy-
roby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.

(210) 491902 (220) 2018 10 23
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) Smaczne Wędliny SZYNKA KONSEROWA

(531) 06.07.08, 06.07.25, 25.05.02, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka, wy-
roby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.

(210) 491910 (220) 2018 10 23
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) KETOANGIN
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne prze-
ciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, spraye 
do jamy ustnej i gardła do użytku medycznego.

(210) 491911 (220) 2018 10 23
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) MUCOPECT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne stosowane w le-
czeniu chorób układu oddechowego, preparaty farmaceu-
tyczne na kaszel.
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(210) 491919 (220) 2018 10 23
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) CleanFix

(531) 29.01.13, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.11, 01.15.09, 26.04.02, 
26.04.18

(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 na-
czyń, wykładzin, dywanów, preparaty odtłuszczające inne 
niż do użytku w procesach produkcyjnych, środki i mate-
riały 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) 491990 (220) 2018 10 25
(731) DZIUBAŁTOWSKI BOGDAN PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE YVETTE YV, 
Łódź

(540) 

(531) 03.01.08, 03.01.09
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, skarpety, obuwie.

(210) 491991 (220) 2018 10 25
(731) DZIUBAŁTOWSKI BOGDAN PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE YVETTE YV, 
Łódź

(540) YV

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, skarpety, obuwie.

(210) 492046 (220) 2018 10 26
(731) MINTA ŁUKASZ, Poznań; JEGLICZKA ANDRZEJ, 

Poznań

(540) LATE SUMMER FESTIVAL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.19
(510), (511) 35 działalność artystyczna (usługi impresariów), 
41 organizowanie i prowadzenie koncertów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 492196 (220) 2018 10 30
(731) DOBRY MATERIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) the moose brothers
(510), (511) 32 piwo, napoje serwatkowe, napoje izotonicz-
ne, napoje owocowe, koncentraty do sporządzania napojów 
bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe, woda gazowana, 
gazowana woda mineralna, preparaty do produkcji wody 
gazowanej, woda gazowana [woda sodowa].

(210) 492200 (220) 2018 10 30
(731) DOBRY MATERIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) The Moose Brothers

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.13, 27.05.17, 26.01.03, 26.11.03, 
26.11.13

(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, 
32 piwo, napoje serwatkowe, napoje izotoniczne, napoje 
owocowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoho-
lowych, napoje bezalkoholowe, woda gazowana, gazowana 
woda mineralna, preparaty do produkcji wody gazowanej, 
woda gazowana [woda sodowa], 34 zioła do palenia, bloczki 
bibułki papierosowej, kieszonkowe przyrządy do skręcania 
papierosów, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, wa-
poryzatory dla palaczy, do stosowania doustnego.

(210) 492202 (220) 2018 10 30
(731) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Włocławek

(540) GRUPA MAJSTER
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(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz 
usługi w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marke-
tów z materiałami budowlanymi w szczególności takimi 
jak: betonowe materiały budowlane, materiały budowlane 
przeciwogniowe, szklane materiały budowlane, materiały 
budowlane niemetalowe, powłoki [materiały budowla-
ne], tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe 
materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane 
ze szkła, materiały budowlane z bitumu, siding winylowy 
[materiały budowlane], materiały budowlane z drewna, 
fornir kamienny [materiały budowlane], płyta pilśniowa 
[materiały budowlane], materiały budowlane z kamienia 
naturalnego, bloczki budowlane zawierające materiały 
izolacyjne, materiały budowlane i konstrukcyjne nieme-
talowe, materiały budowlane na bazie wapna, materiały 
budowlane ze sztucznego kamienia, materiały budowlane 
z włókien mineralnych, ogrodzenie przeciwerozyjne [ma-
teriały budowlane niemetalowe], niemetalowe materiały 
budowlane do pokrywania dachu, materiały budowlane 
składające się ze szkła, materiały budowlane niemetalo-
we o właściwościach akustycznych, materiały budowla-
ne wykonane z włókna skalnego, materiały budowlane 
z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały budowlane 
z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, słupy beto-
nowe do użytku jako materiały budowlane, niemetalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemeta-
lowe materiały budowlane do użytku przy poziomowaniu 
nawierzchni, budowlane materiały betonowe umacniane 
tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, niemetalowe 
materiały budowlane do zabezpieczania budynków przed 
ciągami powietrznymi, niemetalowe narożniki ochronne 
nakładane na płyty gipsowo - kartonowe [materiały budow-
lane], mieszanki asfaltowe do wypełniania ubytków na ba-
zie smoły [materiały budowlane], budowlane materiały me-
talowe, blacharskie materiały budowlane, stalowe materiały 
budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, 
stropy [metalowe materiały budowlane], markizy metalo-
we [materiały budowlane], ogniotrwałe materiały z metalu 
[materiały budowlane], materiały metalowe na rusztowania 
budowlane, metalowe materiały budowlane w postaci płyt, 
metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalo-
we materiały budowlane w postaci paneli, metalowe mate-
riały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe na-
rożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo - kartonowe 
[materiały budowlane] oraz artykuły budowlane metalowe 
i niemetalowe, artykuły wyposażenia wnętrz oraz artykuły 
wykończeniowe, meble, urządzenia i wyroby elektrotech-
niczne, narzędzia budowlane, narzędzia, artykuły gospo-
darstwa domowego i sprzęt radiowo - telewizyjny, wyroby 
z metalu, drewna, szkła, ceramiki, porcelany oraz tworzyw 
sztucznych do użytku domowego, artykuły chemiczne, 
włókiennicze, odzież oraz obuwie, drewno, materiały wy-
posażenia sanitarnego, pojazdy samochodowe, 37 usługi 
budowlane, doradztwo inżynieryjne dotyczące usług bu-
dowlanych, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, roboty budowlane związane ze wznosze-
niem budynków, roboty związane z budową obiektów inży-
nierii lądowej, roboty budowlane specjalistyczne.

(210) 492205 (220) 2018 10 30
(731) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Włocławek

(540) MAJSTER PROFI

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.15, 27.05.24, 26.05.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz 
usługi w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marke-
tów z materiałami budowlanymi w szczególności takimi 
jak: betonowe materiały budowlane, materiały budowlane 
przeciwogniowe, szklane materiały budowlane, materiały 
budowlane niemetalowe, powłoki [materiały budowla-
ne], tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe 
materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane 
ze szkła, materiały budowlane z bitumu, siding winylowy 
[materiały budowlane], materiały budowlane z drewna, fornir 
kamienny [materiały budowlane], płyta pilśniowa [materiały 
budowlane], materiały budowlane z kamienia naturalnego, 
bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, ma-
teriały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały 
budowlane na bazie wapna, materiały budowlane ze sztucz-
nego kamienia, materiały budowlane z włókien mineralnych, 
ogrodzenie przeciwerozyjne [materiały budowlane nieme-
talowe], niemetalowe materiały budowlane do pokrywania 
dachu, materiały budowlane składające się ze szkła, materia-
ły budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, 
materiały budowlane wykonane z włókna skalnego, materia-
ły budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały 
budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, 
słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, nie-
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
niemetalowe materiały budowlane do użytku przy pozio-
mowaniu nawierzchni, budowlane materiały betonowe 
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, 
niemetalowe materiały budowlane do zabezpieczania bu-
dynków przed ciągami powietrznymi, niemetalowe naroż-
niki ochronne nakładane na płyty gipsowo - kartonowe 
[materiały budowlane], mieszanki asfaltowe do wypełniania 
ubytków na bazie smoły [materiały budowlane], budowla-
ne materiały metalowe, blacharskie materiały budowlane, 
stalowe materiały budowlane, ogniotrwałe budowlane ma-
teriały metalowe, stropy [metalowe materiały budowlane], 
markizy metalowe [materiały budowlane], ogniotrwałe ma-
teriały z metalu [materiały budowlane], materiały metalowe 
na rusztowania budowlane, metalowe materiały budowlane 
w postaci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci 
arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci paneli, 
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo 
- kartonowe [materiały budowlane] oraz artykuły budowla-
ne metalowe i niemetalowe, artykuły wyposażenia wnętrz 
oraz artykuły wykończeniowe, meble, urządzenia i wyroby 
elektrotechniczne, narzędzia budowlane, narzędzia, artykuły 
gospodarstwa domowego i sprzęt radiowo-telewizyjny, wy-
roby z metalu, drewna, szkła, ceramiki, porcelany oraz two-
rzyw sztucznych do użytku domowego, artykuły chemicz-
ne, włókiennicze, odzież oraz obuwie, drewno, materiały 
wyposażenia sanitarnego, pojazdy samochodowe, 37 usługi 
budowlane, doradztwo inżynieryjne dotyczące usług bu-
dowlanych, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, roboty budowlane związane ze wznosze-
niem budynków, roboty związane z budową obiektów inży-
nierii lądowej, roboty budowlane specjalistyczne.
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(210) 492207 (220) 2018 10 30
(731) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Włocławek

(540) OUTLET BUDOWLANY

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.02, 26.11.06, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.18

(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz 
usługi w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marke-
tów z materiałami budowlanymi w szczególności takimi 
jak: betonowe materiały budowlane, materiały budowlane 
przeciwogniowe, szklane materiały budowlane, materiały 
budowlane niemetalowe, powłoki [materiały budowla-
ne], tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe 
materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane 
ze szkła, materiały budowlane z bitumu, siding winylowy 
[materiały budowlane], materiały budowlane z drewna, fornir 
kamienny [materiały budowlane], płyta pilśniowa [materiały 
budowlane], materiały budowlane z kamienia naturalnego, 
bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, ma-
teriały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały 
budowlane na bazie wapna, materiały budowlane ze sztucz-
nego kamienia, materiały budowlane z włókien mineralnych, 
ogrodzenie przeciwerozyjne [materiały budowlane nieme-
talowe], niemetalowe materiały budowlane do pokrywania 
dachu, materiały budowlane składające się ze szkła, materia-
ły budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, 
materiały budowlane wykonane z włókna skalnego, materia-
ły budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały 
budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, 
słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, nie-
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
niemetalowe materiały budowlane do użytku przy pozio-
mowaniu nawierzchni, budowlane materiały betonowe 
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, 
niemetalowe materiały budowlane do zabezpieczania bu-
dynków przed ciągami powietrznymi, niemetalowe naroż-
niki ochronne nakładane na płyty gipsowo - kartonowe 
[materiały budowlane], mieszanki asfaltowe do wypełniania 
ubytków na bazie smoły [materiały budowlane], budowla-
ne materiały metalowe, blacharskie materiały budowlane, 
stalowe materiały budowlane, ogniotrwałe budowlane ma-
teriały metalowe, stropy [metalowe materiały budowlane], 
markizy metalowe [materiały budowlane], ogniotrwałe ma-
teriały z metalu [materiały budowlane], materiały metalowe 
na rusztowania budowlane, metalowe materiały budowlane 
w postaci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci 
arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci paneli, 
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-
-kartonowe [materiały budowlane] oraz artykuły budowlane 
metalowe i niemetalowe, artykuły wyposażenia wnętrz oraz 
artykuły wykończeniowe, meble, urządzenia i wyroby elek-
trotechniczne, narzędzia budowlane, narzędzia, artykuły go-
spodarstwa domowego i sprzęt radiowo - telewizyjny, wyro-
by z metalu, drewna, szkła, ceramiki, porcelany oraz tworzyw 
sztucznych do użytku domowego, artykuły chemiczne, włó-
kiennicze, odzież oraz obuwie, drewno, materiały wyposaże-
nia sanitarnego, pojazdy samochodowe, 37 usługi budowla-
ne, doradztwo inżynieryjne dotyczące usług budowlanych, 
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburze-

niowe, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budyn-
ków, roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej, 
roboty budowlane specjalistyczne.

(210) 492209 (220) 2018 10 30
(731) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Włocławek

(540) MAJSTER PROFI

(531) 26.04.05, 26.04.18, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 
27.05.12, 29.01.13

(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz 
usługi w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marke-
tów z materiałami budowlanymi w szczególności takimi 
jak: betonowe materiały budowlane, materiały budowlane 
przeciwogniowe, szklane materiały budowlane, materiały 
budowlane niemetalowe, powłoki [materiały budowla-
ne], tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe 
materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane 
ze szkła, materiały budowlane z bitumu, siding winylowy 
[materiały budowlane], materiały budowlane z drewna, fornir 
kamienny [materiały budowlane], płyta pilśniowa [materiały 
budowlane], materiały budowlane z kamienia naturalnego, 
bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, ma-
teriały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały 
budowlane na bazie wapna, materiały budowlane ze sztucz-
nego kamienia, materiały budowlane z włókien mineralnych, 
ogrodzenie przeciwerozyjne [materiały budowlane nieme-
talowe], niemetalowe materiały budowlane do pokrywania 
dachu, materiały budowlane składające się ze szkła, materia-
ły budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, 
materiały budowlane wykonane z włókna skalnego, materia-
ły budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały 
budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, 
słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, nie-
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
niemetalowe materiały budowlane do użytku przy pozio-
mowaniu nawierzchni, budowlane materiały betonowe 
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, 
niemetalowe materiały budowlane do zabezpieczania bu-
dynków przed ciągami powietrznymi, niemetalowe naroż-
niki ochronne nakładane na płyty gipsowo - kartonowe 
[materiały budowlane], mieszanki asfaltowe do wypełniania 
ubytków na bazie smoły [materiały budowlane], budowla-
ne materiały metalowe, blacharskie materiały budowlane, 
stalowe materiały budowlane, ogniotrwałe budowlane ma-
teriały metalowe, stropy [metalowe materiały budowlane], 
markizy metalowe [materiały budowlane], ogniotrwałe ma-
teriały z metalu [materiały budowlane], materiały metalowe 
na rusztowania budowlane, metalowe materiały budowlane 
w postaci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci 
arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci paneli, 
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo - 
kartonowe [materiały budowlane] oraz artykuły budowlane 
metalowe, niemetalowe, artykuły wyposażenia wnętrz oraz 
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artykuły wykończeniowe, meble, urządzenia i wyroby elek-
trotechniczne, narzędzia budowlane, narzędzia, artykuły go-
spodarstwa domowego i sprzęt radiowo - telewizyjny, wyro-
by z metalu, drewna, szkła, ceramiki, porcelany oraz tworzyw 
sztucznych do użytku domowego, artykuły chemiczne, włó-
kiennicze, odzież oraz obuwie, drewno, materiały wyposaże-
nia sanitarnego, pojazdy samochodowe, 37 usługi budowla-
ne, doradztwo inżynieryjne dotyczące usług budowlanych, 
usługi konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty 
budowlane związane ze wznoszeniem budynków, roboty 
związane z budową obiektów inżynierii lądowej, roboty bu-
dowlane specjalistyczne.

(210) 492236 (220) 2018 10 31
(731) LEASINGPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) LEASING POINT

(531) 24.17.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 leasing finansowy, finansowanie leasingu 
samochodów, finansowanie leasingu pojazdów, leasing fi-
nansowy (zakup ratalny), pożyczki na zakup leasingowy, 
świadczenie finansowych usług leasingowych, finansowanie 
zakupów leasingowych samochodów, finansowanie zaku-
pów w formie leasingu, usługi udzielania pożyczek i kredytów, 
usługi leasingowe, pośrednictwo w usługach finansowych.

(210) 492317 (220) 2018 11 05
(731) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 8. DZIEŃ 7. DZIEŃ 6. DZIEŃ 5. DZIEŃ 4. DZIEŃ 3. DZIEŃ 

2. DZIEŃ 1. DZIEŃ neoFuragina MAX

(531) 19.13.01, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 
29.01.13

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, substancje 
dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność 
dietetyczna dla celów leczniczych, suplementy diety do ce-
lów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty z mikro-
elementami dla ludzi, suplementy mineralne do żywności, 
preparaty bakteryjne do celów leczniczych.

(210) 492318 (220) 2018 11 05
(731) PAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miszewko

(540) +CAS

(531) 24.17.05, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 11 filtry jako części instalacji domowych lub 
przemysłowych, filtry powietrza do klimatyzacji, urządze-
nia do klimatyzacji, aparatura i urządzenia do oczyszczania 
powietrza, wyciągi wentylacyjne, klimatyzacja i aparatura 
do wentylacji, instalacje do filtrowania powietrza, instala-
cje klimatyzacyjne powietrza, 35 usługi agencji importowo 
- eksportowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
w tym i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej, 
a także sprzedaży wysyłkowej urządzeń i aparatury oraz in-
stalacji do filtrowania powietrza, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza.

(210) 492432 (220) 2018 11 07
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) CORNELIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do użytku okuli-
stycznego, krople do oczu.

(210) 492455 (220) 2018 11 07
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) polka by OCEANIC

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłonecz-
ne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intym-
nej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i koloń-
skie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji 
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, 
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolo-
rowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty 
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do ce-
lów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kre-
my i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci do ce-
lów leczniczych.

(210) 492456 (220) 2018 11 07
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) OCEANIC DERMOGENETICS
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, pre-
paraty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłonecz-
ne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, 
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intym-
nej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i koloń-
skie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji 
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, 
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolo-
rowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty 
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do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do ce-
lów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kre-
my i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, 
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci do ce-
lów leczniczych.

(210) 492529 (220) 2018 11 09
(731) ŁUKASIEWICZ MAREK P.P.H. PRIMART, Duczki
(540) Primart MAREK ŁUKASIEWICZ

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.07, 26.04.22, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 30 herbatniki, ciastka, piernik, biszkopty, galaret-
ki owocowe [słodycze], karmel, pomadki [cukierki], przekąski 
zbożowe, batoniki zbożowe, słodycze ozdobne na choin-
ki, ciasto na ciastka, wyroby cukiernicze, cukierki, przekąski 
ze zboża.

(210) 492533 (220) 2018 11 09
(731) SOLIŃSKA MONIKA KATARZYNA POSITIVE 

MANAGEMENT SOLUTIONS, Warszawa
(540) evoo premium

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa głównie za po-
mocą strony internetowej towarów rodzajowych - oliwy 
z oliwek z pierwszego tłoczenia oraz przetworów z oliwy 
i oliwek.

(210) 492534 (220) 2018 11 09
(731) SOLIŃSKA MONIKA KATARZYNA POSITIVE 

MANAGEMENT SOLUTIONS, Warszawa
(540) evoopremium
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa głównie za po-
mocą strony internetowej towarów rodzajowych - oliwy 
z oliwek z pierwszego tłoczenia oraz przetworów z oliwy 
i oliwek.

(210) 492548 (220) 2018 11 09
(731) MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) QMED
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne w szczególności pro-
tezy tułowia i kończyn, poduszka freyki, gorsety ortopedycz-
ne, kamizelki ortopedyczne, kołnierze ortopedyczne, po-
duszki ortopedyczne, poduszki profilowane do snu z pianki 
leniwej, poduszki wielofunkcyjne z pianki leniwej, poduszki 
sensoryczne, piłki rehabilitacyjne, piłki rehabilitacyjne z ABS, 
piłeczki rehabilitacyjne, taśmy rehabilitacyjne do ćwiczeń, 
plastyczna masa rehabilitacyjna do ćwiczeń, rollery do ma-
sażu, maty do masażu, maty do akupresury, kompresy do te-
rapii ciepłem i zimnem, buty na opatrunki gipsowe, buty 

pooperacyjne, żelowe ortezy do stóp, ortezy do terapii pa-
lucha koślawego, bandaże usztywniające ortopedyczne, 
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie 
się, aparatura ortopedyczna stosowana przy uszkodzeniach 
kręgów, aparaty ortopedyczne do unieruchamiania stawów, 
artykuły ortopedyczne, balkoniki dla osób niepełnospraw-
nych, bandaże do stawów, bandaże elastyczne, bandaże 
na kolana [usztywniające], bandaże ortopedyczne, bandaże 
ortopedyczne na kolana, bandaże podtrzymujące do sta-
wów, bandaże usztywniające na stawy, gorsety do celów 
medycznych, gorsety ortopedyczne do ciała ludzkiego, in-
strumenty ortopedyczne, kule dla osób z dolegliwościami 
kolan, medyczne aparaty ortopedyczne, medyczne środki 
podtrzymujące do ciała, nakolanniki w postaci opasek ela-
stycznych [inne niż artykuły sportowe], nasadki do kul inwa-
lidzkich, obuwie do ćwiczeń [ortopedyczne], obuwie do ćwi-
czeń do rehabilitacji medycznej, obuwie ortotyczne, opaski 
elastyczne do unieruchamiania kończyn, opaski elastyczne 
do unieruchamiania stawów, opaski gipsowane do celów 
ortopedycznych, opaski na kolano do celów medycznych, 
opaski uciskowe na kostkę do użytku medycznego, ortezy, 
ortezy stóp, ortopedyczne aparaty, ortopedyczne bandaże 
usztywniające, ortopedyczne opatrunki uciskowe, ortope-
dyczne poduszki do stóp, ortopedyczne przyrządy unie-
ruchamiające, ortopedyczne separatory do palców u stóp, 
ortopedyczne wkładki do obuwia, ortopedyczne wkładki 
z podparciem łuku stopy, ortopedyczne wyroby pończosz-
nicze, ortopedyczne środki lecznicze, osłony na podramien-
ne poduszeczki kul, osłony na rączki kul, pasy do celów or-
topedycznych, pasy lędźwiowe, podeszwy ortopedyczne, 
podkładki odciążające pod palce u stóp [ortopedyczne], 
podkładki ortopedyczne do pięt, podkładki ortopedyczne 
do stóp, podkładki pod palce u stóp [ortopedyczne], pod-
kładki pod pięty do użytku ortopedycznego, podtrzymujące 
opaski elastyczne [bandaże], poduszki do siedzeń wózków 
inwalidzkich [do użytku medycznego], poduszki do użyt-
ku ortopedycznego, poduszki ortopedyczne, prześcieradła 
ortopedyczne przystosowane do użytku podczas operacji 
ortopedycznych, płytki kręgosłupowe [przyrządy medycz-
ne], siedziska do korekcji kręgosłupa [przyrządy medyczne], 
silikonowe urządzenia ortopedyczne, sprzęt wspomaga-
jący poruszanie się [do celów medycznych], stabilizatory 
kolana do celów medycznych, stabilizatory kostki do celów 
medycznych, stabilizatory pleców do celów medycznych, 
stabilizatory łokcia do celów medycznych, śruby gąbczaste 
w postaci ortopedycznych przyrządów chirurgicznych, szy-
ny do palców, szyny ortopedyczne, taśmy ortopedyczne, 
temblaki [bandaże podtrzymujące], urządzenia ortopedycz-
ne do stóp końskoszpotawych, wkładki do butów wyprofi-
lowane [ortopedyczne], wkładki do leczenia korekcyjnego 
schorzeń kończyn dolnych, wkładki do leczenia korekcyjne-
go schorzeń stóp, wkładki do obuwia do użytku ortopedycz-
nego, wkładki do palców u stóp do obuwia [ortopedyczne], 
wkładki do pantofli domowych [ortopedyczne], wkładki 
miękkie [ortopedyczne], wkładki na płaskostopie, wkładki 
nastawiające do palców u stóp [ortopedyczne], wkładki orto-
pedyczne do obuwia, wymienne wkładki ortopedyczne, wy-
ściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych, wzorniki 
do celów ortopedycznych, wózki na kółkach przystosowane 
do użytku jako pomoc w chodzeniu, wkładki z podparciem 
łuku stopy do obuwia ortopedycznego, implanty ortope-
dyczne, ortopedyczne protezy stawów biodrowych, ortope-
dyczne wszczepialne protezy stawów, protezy do leczenia 
medycznego, 25 obuwie damskie, męskie i dziecięce, odzież.
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(210) 492559 (220) 2018 11 12
(731) WYPCHŁO PRZEMYSŁAW FIRMA USŁUGOWO-

HANDLOWA, Szczecin
(540) OVERKILL

(531) 26.01.02, 26.01.20, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i parafarmaceu-
tyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikro-
elementy i witaminy, suplementy żywnościowe, suplementy 
dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne do żywno-
ści, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty medycz-
ne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne stosowane 
w kosmetyce, maści do celów farmaceutycznych, sole do ką-
pieli mineralnych i leczniczych, zioła, nalewki, korzenie i oleje 
lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, herbaty 
i napoje ziołowe do użytku leczniczego, leki i środki uspoka-
jające i uśmierzające, środki sanitarne do celów medycznych, 
materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych.

(210) 492565 (220) 2018 11 12
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Nasza Rodzina

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt 
(hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie kom-
puterowe (software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-so-
ftware, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotogra-
ficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządze-
nia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikro-
procesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki 
przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czyt-
niki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, zapisa-
ne i niezapisane nośniki dźwięku, obrazu i danych wszelkiego 
rodzaju (z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szcze-
gólności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plika-
mi w formacie MP3, MP4, dyski CD-ROM, dyski wideo, taśmy 
z danymi, dyski kompaktowe audio i wideo, taśmy audio i wi-
deo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dyski 
cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia do za-
pisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obrazów i da-
nych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyk-
tafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski 
optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystry-
butory dysków komputerowych, etykietki na towarach elek-
troniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, 
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo ze-
spolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligent-
ne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magne-
tyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, 
kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, 
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowa-
ne do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery 
nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy 

optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki da-
nych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, masz-
ty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, 
monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - har-
dware komputerowy, monitory - programy komputerowe, 
nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody 
drukowane, układy scalone, odbiorniki audio i wideo, odtwa-
rzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne 
nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, progra-
my gier komputerowych, programy komputerowe jako so-
ftware ładowalny, programy komputerowe nagrane, progra-
my komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji 
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybra-
nych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy kompute-
rowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotogra-
ficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów łado-
walnych, skanery komputerowe, stacje taśm magnetycznych 
dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące progra-
my komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy 
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, 
telefony przenośne, telefony przenośne działające w syste-
mie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów 
i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektronicz-
ne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinemato-
graficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowo-
dowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru 
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia 
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania 
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urzą-
dzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektro-
niczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofo-
ny, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekode-
ry, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglą-
darkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki 
do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane progra-
my/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radio-
we, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane 
w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magne-
tycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, 
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach 
DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smartfony, tablety, 
czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobilne lub stacjo-
narne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ładowalne), pliki 
audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowalne, okulary 
(optyka), etui na okulary, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akware-
le, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopi-
sma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emble-
maty, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, foto-
grafie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze 
z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościo-
we, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, 
komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie 
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, sza-
radami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wy-
dawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektonicz-
ne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litogra-
ficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje gra-
ficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżó-
wek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocz-
towe, artykuły papiernicze, papier, tektura i przedmioty wy-
konane z tych materiałów, a mianowicie serwetki papierowe, 
chusteczki papierowe, papier toaletowy, rolki kuchenne 
i ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, materiały in-
struktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), materiały 
biurowe, kalkomanie, kleje do materiałów piśmiennych lub 
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do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, 
pędzle malarskie, maszyny do pisania, artykuły biurowe 
(z wyjątkiem mebli), worki do pakowania, rękawy i worki z pa-
pieru, tektury lub z tworzyw sztucznych, taśmy do maszyn 
do pisania, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji pu-
blicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządze-
nia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski ma-
gnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kom-
paktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plika-
mi w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski 
obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, fil-
my animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery 
filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalo-
nym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfi-
kujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, 
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowa-
ne do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lune-
ty optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magne-
tyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy 
dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - 
programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, no-
tesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, od-
biorniki audio i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt 
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, 
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, progra-
my komputerowe jako software ładowalny, programy kom-
puterowe nagrane, programy komputerowe pozwalające 
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów 
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfro-
wych, programy komputerowe do obsługi telewizji interak-
tywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne 
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, 
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, 
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego 
nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetycz-
ne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne 
działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefonicz-
ne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, 
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do mon-
tażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji 
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, sa-
telitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, 
przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii ko-
mórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w za-
kresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadaw-
cze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tabli-
ce ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo 
z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru 
telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglą-
darkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, 
nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, na-
grane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/au-
dycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zareje-
strowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dys-
ków magnetycznych, dysków optycznych, plików w forma-
cie MP3 i MP4 z możliwością odtwarzania w komputerach, 
odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, 
akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, 
broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, ga-
zety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami 
do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty mu-
zyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, 
książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane 
z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, 
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnic-
twa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, 

mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręcz-
niki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje 
drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane 
z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-
-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, 
usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz 
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, bada-
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, 
badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy i magazy-
nów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej, 
badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny model pla-
nowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji 
magazynów, głównie w zakresie korzystania z tych magazy-
nów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania po-
wierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), w tym 
w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie części po-
wierzchni reklamowej w magazynach w oparciu o alterna-
tywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza 
wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów 
reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów za-
sięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie zasięgu 
magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych 
w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd zwycza-
jów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, 
dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego po-
miaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozlicza-
nie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzien-
ników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czy-
telniczych, usługi w zakresie planowania kampanii reklamo-
wych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism 
i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian w metodo-
logii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenc-
kich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem 
czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich, 
regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, do-
radztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w za-
kresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie 
działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wy-
ceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania 
ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja 
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działal-
ności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc 
w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, trans-
krypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja infor-
macji w komputerowych bazach danych, systematyzacja in-
formacji w komputerowych bazach danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agen-
cji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów 
reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów 
reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpo-
wszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów 
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenu-
meraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów 
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reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
usługi reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w za-
kresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakre-
sie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi 
w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w za-
kresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w za-
kresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci 
komputerowej, organizowanie targów handlowych i rekla-
mowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie 
opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, two-
rzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi pro-
dukcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewi-
zji, radia, sieci globalnej Internet, reklama wideo-tekstowa 
i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla 
osób trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w kom-
puterowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie 
zamówień na towary i usługi (na oferty telezakupowe), 
w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie za-
mówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg i zapy-
tań oraz pośrednictwo w zakresie składania zamówień, 
38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i roz-
powszechniania informacji, usługi agencji prasowych, prze-
syłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem 
sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów 
SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomu-
nikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, 
usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyj-
nych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reporta-
ży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawo-
dów sportowych, programów/audycji z interaktywnym 
udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania pro-
gramów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, 
telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połą-
czeń telefonicznych, w tym za pośrednictwem infolinii lub 
call center, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez 
radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, 
przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, 
usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegra-
ficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń 
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elek-
tronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połą-
czeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania 
użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej 
za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, prze-
syłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kom-
putera, usługi w zakresie realizowania transmisji programów 
radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji progra-
mów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i tele-
informatyki, transmisja elektroniczna, retransmisja dźwięku, 
dokumentów, wiadomości i danych, wypożyczanie urządzeń 
telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyła-
nia informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefo-
nu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności tele-
fonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu 
telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku 
i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności 
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, 
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za po-
średnictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych 
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu 
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi do-
starczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp 
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewi-
zyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwal-
nych telewizji, usługi e-mail, zapewnianie dostępu do baz 

danych w sieciach komputerowych, transmisja, nadawanie 
i transmisja programów filmowych, telewizyjnych, radio-
wych, wideo-tekstowych, teletekstowych lub transmisji, 
transmisja treści cyfrowych w sieciach danych, w tym przesy-
łanie strumieniowe i wideo na żądanie, telekomunikacja 
za pośrednictwem platform i portali w Internecie, w szcze-
gólności za pośrednictwem internetowego centrum infor-
macyjnego do obsługi klienta związanego z wydawaniem 
produktów, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych dla 
usług telezakupowych i rynków elektronicznych, elektronicz-
na wymiana wiadomości za pośrednictwem czatów i forów 
internetowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju 
na adresy internetowe (wiadomości internetowe - komunika-
tory internetowe), 39 dystrybucja gazet, czasopism i periody-
ków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie trans-
portu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu 
pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 
41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społe-
czeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska czło-
wieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie 
wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, 
naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zie-
lonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, pro-
dukcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informa-
cja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe 
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa 
konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tema-
tycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowa-
nie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie 
szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympo-
zjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk tele-
wizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem 
interaktywnym widzów/słuchaczy, rozrywka, w szczególno-
ści rozrywka radiowa i telewizyjna oraz rozrywka za pośred-
nictwem Internetu, rozrywka w postaci udostępniania treści 
cyfrowych za pośrednictwem sieci danych, w szczególności 
pobierania treści cyfrowych, strumieniowej transmisji cyfro-
wej, wideo na żądanie, gier w Internecie, porady i informacje 
na temat rozrywki, w tym w Internecie, produkcja filmowa, 
inna niż produkcja filmów reklamowych, produkcja filmów 
telewizyjnych, produkcja filmów wideo, publikowanie ksią-
żek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line ksią-
żek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktyczne-
go, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcz-
nych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie 
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicz-
nych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dzie-
dziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywko-
wych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połą-
czonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie 
spektakli, jako usługi impresariatów, produkcja programów 
rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie 
materiałów do programów telewizyjnych o charakterze re-
klamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekon-
kursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi 
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wy-
konywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materia-
łów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związa-
nych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji 
edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania sto-
sowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowi-
ska, obniżania zużycia czynników energetycznych, racjonali-
zowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarza-
nych odpadów, popierania programów recyklingowych, 
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podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organi-
zowanie akcji społecznych prowadzonych w formie imprez 
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, orga-
nizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmujących 
w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodaw-
stwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kie-
runku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilakty-
ki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje spo-
łeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć 
terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych 
domów pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne 
obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwie-
rząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc 
potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz ak-
cje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje eduka-
cyjne na temat uzależnień od narkotyków i środków odurza-
jących, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o cha-
rakterze seksualnym, udostępnianie informacji w Internecie 
na temat gier komputerowych, gier wideo i informacji 
o związanych z nimi produktach, 42 administrowanie strona-
mi komputerowymi, analizy systemów komputerowych, ak-
tualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie syste-
mów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu kom-
puterowego, instalacje oprogramowania komputerowego, 
programowanie komputerowe, konwersja danych lub doku-
mentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, 
usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, 
przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowa-
nia świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, 
sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym 
także za pośrednictwem witryny internetowej, doradztwo 
technologiczne, zarządzanie serwerami, elektroniczne prze-
chowywanie danych i elektroniczne tworzenie kopii zapaso-
wych danych w komputerowych bazach danych, projekto-
wanie i opracowywanie programów do przetwarzania da-
nych, rozwój techniczny elektronicznych przewodników 
po programach, projektowanie i pisanie stron domowych 
i stron internetowych, udostępnianie przez dostawcę usług 
internetowych zasobów serwerowni (server hosting), zapyta-
nia i badania w bazach danych i w Internecie w zakresie tech-
nologii komputerowej i badań naukowych, udzielanie wska-
zówek i informacji w zakresie technologii komputerowej 
i badań naukowych za pośrednictwem technologii teleko-
munikacyjnej, udostępnianie lub wypożyczanie elektronicz-
nej przestrzeni pamięci [webspace] w Internecie, wynajem 
oprogramowania komputerowego, usługi udostępniania 
krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali 
internetowych,

(210) 492568 (220) 2018 11 13
(731) ULTIMO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) ULTiMO Dogadajmy się

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 16 materiały drukowane, artykuły papiernicze, 
kalendarze, plakaty, papeterie, papier listowy, koperty na li-
sty, formularze, blankiety, notatniki, notesy, publikacje druko-

wane, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, 
administrowanie działalności gospodarczej, organizowanie 
aukcji i przetargów publicznych także poprzez Internet, ba-
dania marketingowe, badanie rynku, badanie w dziedzinie 
działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach działal-
ności gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja danych 
w informatycznych bazach danych, pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, telemarketing, wywiad gospo-
darczy, 36 działalność ubezpieczeniowa, działalność finanso-
wa, majątek nieruchomy, usługi w zakresie ściągania należno-
ści, usługi windykacji długów i factoringu, usługi kredytowe, 
pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo w handlu wierzytel-
nościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi bankowe, 
doradztwo w zakresie długów, zarządzanie i pośrednictwo 
w sprawach nieruchomości, administrowanie portalem fi-
nansowym w zakresie finansów, kredytów, ubezpieczeń, 
zadłużenia, handlu wierzytelnościami, bankowości, 41 pu-
blikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, 45 usługi 
prawne, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób.

(210) 492730 (220) 2018 11 15
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZŁOTY KRÓL
(510), (511) 29 oliwa i oleje jadalne.

(210) 492731 (220) 2018 11 15
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 492732 (220) 2018 11 15
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MISTRZ KUCHNI
(510), (511) 29 oliwa i oleje jadalne.

(210) 492761 (220) 2018 11 16
(731) BOCCANERA MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) BOCCANERA
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, 
etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z two-
rzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, foto-
grafie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie 
reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej o re-
stauracjach i barach, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw 
handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie 
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie 
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych 
poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie 
dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale kom-
puterowe, łączność poprzez sieć światłowodów, usługi 
związane z portalami internetowymi, usługi poczty elektro-
nicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości 
tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicz-
nej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów 
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informa-
tycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośrednic-
twem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu 
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aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelar-
skie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, 
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele 
i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na za-
mówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, mityngi, narady.

(210) 492768 (220) 2018 11 16
(731) DOPIERAŁA DANIEL TOMRER, Miękinia
(540) TOMRER
(510), (511) 19 przenośne konstrukcje drewniane, nie-
metalowe wiaty do przechowywania, altany [konstrukcje 
niemetalowe], ogrody zimowe [konstrukcje] z materiałów 
niemetalowych, schody niemetalowe, stopnie schodów nie-
metalowe, drewno konstrukcyjne, niemetalowe konstrukcje 
samonośne, konstrukcje budowlane niemetalowe, prefa-
brykowane konstrukcje niemetalowe, elementy konstruk-
cji z drewna,niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, 
niemetalowe elementy konstrukcyjne schodów, niemeta-
lowe konstrukcje i budynki przenośne, altanki [konstrukcje 
nie z metalu], 37 montaż podłóg drewnianych, budowa 
schodów z drewna, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi 
budowy konstrukcji tymczasowych, wznoszenie prefabryko-
wanych budynków i konstrukcji, 40 obróbka drewna, 42 po-
miary inżynieryjne, projektowanie konstrukcji, usługi projek-
towania konstrukcji tymczasowych.

(210) 492770 (220) 2018 11 16
(731) MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) S InfraScan

(531) 26.05.18, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 diagnostyczna aparatura do celów me-
dycznych, 42 oprogramowanie komputerowe, 44 usługi 
telemedyczne.

(210) 492787 (220) 2018 11 18
(731) NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) Vitaliana

(531) 29.01.14, 05.03.15, 27.05.01
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
żywność dla niemowląt, żywność dietetyczna i napoje die-
tetyczne przystosowane do celów leczniczych, preparaty 
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty witamino-
we, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy die-
ty, preparaty medyczne do odchudzania, wody mineralne 
do celów leczniczych, napoje lecznicze, syropy do użytku 
farmaceutycznego, wywary do użytku farmaceutycznego, 
zioła lecznicze, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, oleje 

lecznicze, tran, tłuszcze do celów medycznych, maści do ce-
lów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, chleb 
dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, 
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, mlecz-
ko pszczele do celów farmaceutycznych, zioła do palenia 
do celów leczniczych, papierosy beznikotynowe do celów 
leczniczych, guma do żucia do celów leczniczych, 29 mię-
so, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaret-
ki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje 
i tłuszcze jadalne, ser, tofu, wędliny, kiełbasy, flaki, galarety 
mięsne, pasty mięsne, pasztety, pasty zawierające tłuszcz 
do kanapek, krokiety, kiełbaski wegetariańskie, ryby, owoce 
morza i mięczaki, ryby mrożone, żywność przygotowywana 
z ryb, ryby przetworzone, przetworzone owoce morza, wa-
rzywa w puszkach, fasolka konserwowa, oliwki konserwo-
wane, groszek konserwowy, soja konserwowana spożyw-
cza, korniszony, grzyby konserwowane, sałatki warzywne, 
sałatki owocowe, przeciery warzywne, przecier pomidoro-
wy, przecier jabłkowy, pulpa owocowa, zupy, zupy jarzyno-
we, składniki do sporządzania zup, buliony, koncentraty ro-
sołu, ajvar, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, owoce 
w puszkach, przekąski na bazie owoców, skórki owocowe, 
marmolada, galaretki jadalne, galaretki owocowe, białko 
do celów kulinarnych, pektyna do celów spożywczych, olej 
z oliwek jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, 
placki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chipsy sojowe, 
chrupki ziemniaczane, chrupki owocowe, rodzynki, nasiona 
spożywcze, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe pre-
parowane, migdały spreparowane, daktyle, desery mleczne, 
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nie-
naturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukier-
nicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, pro-
szek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), 
przyprawy, lód, czekolada, chałwa, napoje na bazie czekola-
dy, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, 
napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kawy, napoje 
kawowe z mlekiem, napoje na bazie herbaty, preparaty ro-
ślinne zastępujące kawę, aromaty inne niż oleje esencyjne, 
preparaty aromatyczne do żywności, esencje do gotowania, 
kasze spożywcze, kasza manna, kuskus, preparaty zbożowe, 
płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki kukurydziane, kukury-
dza prażona, chipsy, muesli, potrawy na bazie mąki, bułki, 
ciasta, ciasto w proszku, ciasta mączne, herbatniki, makaro-
ny spożywcze, pizze, kluski, placki, pierożki ravioli, paszteciki, 
potrawy na bazie ryżu, przekąski wykonane z mąki sojowej, 
sushi, kapary, sosy do sałatek, sosy mięsne, keczup, sos so-
jowy, mąka sojowa, zagęszczacze stosowane przy gotowa-
niu produktów spożywczych, dodatki glutenowe do celów 
kulinarnych, kit pszczeli, mleczko pszczele, musy deserowe, 
kleik spożywczy na bazie mleka, galaretki owocowe, guma 
do żucia, desery lodowe, lody spożywcze, pieprz ziołowy, 
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte 
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, 
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 
owoce cytrusowe, rośliny strączkowe świeże, soczewica 
świeża, oliwki świeże, rabarbar, dynie, zioła ogrodowe świe-
że, jagody, grzyby, grzyby świeże, sadzonki, ziarna, zboże 
w ziarnach nieprzetworzone, orzechy, sezam, otręby zbo-
żowe, ryż nieprzetworzony, drób żywy, drób do hodowli, 
żywe ryby, owoce morza i mięczaki, pokarm dla zwierząt, 
ziarno do żywienia zwierząt, rośliny suszone do dekoracji, 
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bez-
alkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe bez-
alkoholowe, esencje do produkcji napojów, sorbety, mle-
ko arachidowy, mleko migdałowe, bezalkoholowe napoje 
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na bazie miodu, napoje serwatkowe, soki warzywne, kwas 
chlebowy, napoje izotoniczne, pastylki do napojów gazo-
wanych, 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie żywności, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej w zakresie żywności, reklama i promocja sprze-
daży dla osób trzecich w zakresie żywności, usługi zakupu 
na rzecz osób trzecich w zakresie żywności, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług.

(210) 492789 (220) 2018 11 17
(731) WALA JANUSZ ONLINE GROUP, Kraków
(540) ONLINE GROUP.pl REKLAMA W INTERNECIE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.01.06, 26.01.16
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marke-
tingu, wydawanie i dystrybucja materiałów reklamowych, 
organizacja wystaw i pokazów reklamowych, reklama w pra-
sie, radiu, telewizji, w kinach, rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, doręczanie prospektów i próbek reklamowych, 
wynajem przestrzeni na cele reklamowe, przygotowanie 
i druk prospektów reklamowych, edycja tekstów, sondaże 
opinii, badanie rynku, organizacja produkcji audycji i filmów 
reklamowych dla radia, telewizji i filmu, uaktualnianie ulo-
tek reklamowych, opracowywanie, organizacja i realizacja 
kampanii reklamowych, pośrednictwo usługowe i handlo-
we, agencja modeli do pozowania, testowanie materiałów 
na zlecenie, administrowanie prawami autorskimi, pozyski-
wanie danych do komputerowych baz danych, tworzenie 
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, nadzór i pośrednictwo w zakresie usług in-
formatycznych, usługi marketingowe polegające na ciągłym 
kreowaniu najwyższej pozycji strony internetowej w wyszu-
kiwarce Google, 38 transmisja obrazu i dźwięku, utrzymywa-
nie serwerów, obsługa portali internetowych, świadczenie 
usług internetowych, doradztwo w zakresie tworzenia, wdra-
żania i nadzoru systemów świadczenia usług internetowych, 
tworzenie i wdrażanie usług telekomunikacyjnych, usług in-
ternetowych, pośrednictwo w zakresie przesyłania informa-
cji, tworzenie, wdrażanie, nadzór i pośrednictwo w zakresie 
telewizji kablowej, usługi w zakresie obrotu towarami i usłu-
gami przy pomocy przekazu elektronicznego, pośrednic-
two w zawieraniu kontraktów przy pomocy przekazu elek-
tronicznego, 42 usługi graficzne, projektowanie graficzne, 
wzornictwo przemysłowe, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, opracowywanie serwisów 
internetowych, web design, projektowanie stron korpora-
cyjnych i wizerunkowych, doradztwo informatyczne w tym 
w zakresie integracji biznesowych za pomocą narzędzi infor-
matycznych, projektowanie i tworzenie platform integracji 
biznesowych, tworzenie programów komputerowych, do-
radztwo w zakresie oprogramowania, wdrażanie systemów 
zarządzania treścią działających w oparciu o autorskie opro-
gramowanie, udostępnianie czasu dostępu do komputero-
wych baz danych, projektowanie znaków towarowych oraz 
identyfikacji wizualnej marek, opakowań, opracowywanie 
kompleksowych systemów identyfikacji wizualnej i fone-
tycznej firm.

(210) 492791 (220) 2018 11 17
(731) STOWARZYSZENIE POLSKA MISJA MEDYCZNA, 

Kraków
(540) Polish Medical Mission

(531) 02.09.01, 09.01.10, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie ośrodków 
ochrony zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych, sanatoryj-
nych, szpitali, klinik, domów opieki społecznej, organizowa-
nie i zarządzanie działalnością humanitarną, organizowanie 
i prowadzenie baz danych o wolontariuszach i beneficjen-
tach pomocy udzielanej przez organizacje społeczne, publi-
kowanie materiałów ilustrujących działalność Stowarzysze-
nia i zachęcających do jej wsparcia, organizowanie, koordy-
nowanie, prowadzenie oraz udział w akcjach ratowniczych, 
humanitarnych i udzielanie pomocy rozwojowej, organizo-
wanie osobowego i rzeczowego zaplecza medycznego dla 
potrzeb akcji ratowniczych i humanitarnych oraz pomocy 
rozwojowej, prowadzenie zbiórki darów na rzecz ofiar do-
tkniętych katastrofami, wojnami oraz innymi zdarzeniami, 
prowadzenie reklamy w prasie, radio, telewizji, pozyskiwa-
nie i nieodpłatne wydawanie leków zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami dotyczącymi obrotu lekami, pozyskiwa-
nie materiałów medycznych i sprzętu medycznego, usługi 
związane z promocją zdrowia i działaniami prozdrowot-
nymi, udostępnianie powierzchni reklamowej, promocja 
i reklama osób trzecich, usługi w zakresie: organizowania 
ochrony imprez masowych, organizowania ochrony osób, 
organizowania oddziałów szybkiego reagowania kryzyso-
wego, 36 zarządzanie i administrowanie nieruchomościa-
mi, organizowanie kwest na rzecz ofiar dotkniętych kata-
strofami, wojnami oraz innymi zdarzeniami, organizowanie 
zbiórek środków finansowych, organizowanie i gromadze-
nie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie i groma-
dzenie funduszy na cele opieki medycznej i poprawianie 
jakości usług medycznych, pozyskiwanie i podział środków 
finansowych na wspieranie osób wymagających pomocy, 
sponsorowanie i finansowanie leczenia rehabilitacyjnego, 
prowadzenie zbiórek funduszy celowych na rzecz chorych, 
zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem na za-
kup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz innych 
artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego chorych, 
zbiórki funduszy na rzecz prowadzenia akcji szkolenio-
wych, tworzenie funduszu stowarzyszenia, poszukiwanie 
darczyńców, usługi sponsoringu finansowego, usługi finan-
sowania w celu tworzenia ośrodków opieki medycznej, do-
mów tymczasowych, struktur edukacyjnych i medycznych 
oraz zarządzania nimi, usługi finansowania dla osób w trud-
nej sytuacji, tworzenie kapitałów i inwestycje kapitałowe, 
w szczególności poprzez zbiórkę funduszy przy okazji ukie-
runkowanych akcji reklamowych i we współpracy z przed-
siębiorstwami, finansowanie działań w każdej postaci w za-
kresie pomocy medycznej i społecznej w celach humani-
tarnych, finansowanie programów naukowych i medycz-
nych, dotacje i pomoc każdego rodzaju, w szczególności 
przeznaczona dla lekarzy, zakładów opieki medycznej dla 
osób na terenach objętych działaniami wojennymi, klęska-
mi żywiołowymi, lub ośrodków edukacyjnych oraz stowa-
rzyszeń prowadzących działalność humanitarną w ramach 
opieki zdrowotnej oraz pomocy i wsparcia humanitarnego, 
finansowanie programów naukowych i medycznych, finan-
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sowanie transportu osób i sprzętu do rejonu dotkniętego 
kataklizmami, 39 usługi transportu, w tym transportu cho-
rych, usługi biura podróży, usługi magazynowania leków, 
sprzętu medycznego, 41 usługi edukacyjne oraz usługi 
szkoleniowe w tym dotyczące planowania podróży, szcze-
gólnie wyjazdów do krajów „podwyższonego ryzyka” przy 
uwzględnieniu: bezpieczeństwa podróży, sytuacji kryzyso-
wych, zasad transportu improwizowanego, postępowania 
w kryzysowych sytuacjach, postępowania w sytuacjach 
traumatycznych na miejscu wypadku, wykonywania badań 
urazowych, czynności zabezpieczenia dróg oddechowych, 
czynności postępowania w hipotermii, dostępu do układu 
naczyniowego i zasad prowadzenia płynoterapii, nowo-
czesnych metod tamowania krwotoków, chorób występu-
jących w krajach tropikalnych, taktyki i postępowania w sy-
tuacjach zagrożenia życia z powodu sytuacji zakładniczych, 
strzelaniny, postępowania w sytuacji typu „active shooter” 
oraz zasad udzielenia pomocy w zależności od gradacji za-
grożenia kontaktem ogniowym, organizowanie pokazów, 
organizowanie ćwiczeń praktycznych, opracowywanie 
scenariuszy symulacyjnych, organizowanie sympozjów, or-
ganizowanie konferencji, organizowanie kursów, publikacje 
elektroniczne on-line książek, instrukcji, materiałów szkole-
niowych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, nagrywanie filmów na nośnikach elektro-
nicznych, produkcja filmów i programów radiowych, edu-
kacja w zakresie ochrony zdrowia i zachowań prozdrowot-
nych, usługi w zakresie tłumaczeń, organizowanie wystaw 
o tematyce edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie ochrony 
zdrowia oraz planowania podróży do krajów „podwyższo-
nego ryzyka”, 44 usługi medyczne, usługi: klinik, szpitali, 
ośrodków ochrony zdrowia, domów spokojnej starości, do-
mów opieki, sanatoriów, ośrodków protetycznych i rehabili-
tacyjnych, placówek rekonwalescencji, opieka pielęgniarska 
i położnicza, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi 
psychologów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów, rehabi-
litantów, usługi diagnostyczne, zabiegi higieniczne i pielę-
gnacja urody, zapewnianie konsultacji medycznych i opieki 
medycznej, opracowanie projektów i konsultacje zawodo-
we w zakresie pomocy i wsparcia humanitarnego, usługi 
medyczne przeznaczone do wspierania potrzeb w zakresie 
medycyny i zdrowia publicznego w krajach rozwijających 
się, usługi pomocy humanitarnej, mianowicie zapewnianie 
pierwszej pomocy medycznej w krajach zagrożonych kata-
klizmami i konfliktami wojennymi oraz publicznych usług 
opieki zdrowotnej dla ludności na całym świecie znajdują-
cej się w trudnej sytuacji i w potrzebie, wszelkie operacje 
logistyczne i inżynieryjne związane z pomocą humanitarną 
w krajach rozwijających się lub znajdujących się w stanie 
wojny, pomoc logistyczna w organizowaniu misji medycz-
nych i humanitarnych, usługi medyczne i usługi szpitalne 
w czasie konfliktów zbrojnych, konfliktów wewnętrznych 
oraz w okresie bezpośrednio po konflikcie, w czasie głodu, 
dotkliwego braku pożywienia oraz w celu walki z epide-
miami, niepewną sytuacją ekonomiczną i społeczną, pora-
dy w zakresie farmakologii, usługi informacyjne w zakresie 
opieki medycznej, doradztwo zawodowe (niezwiązane 
z kontaktami biznesowymi) w dziedzinie medycznospo-
łecznej, wynajmowanie sprzętu i narzędzi chirurgicznych, 
medycznych i stomatologicznych, nadzór nad środkami 
dostępu do opieki medycznej, informacja w zakresie medy-
cyny oraz w zakresie farmakologii, usługi telemedyczne.

(210) 492796 (220) 2018 11 17
(731) STOWARZYSZENIE POLSKA MISJA MEDYCZNA, 

Kraków

(540) T4 TRAVEL TRAUMA TROPICS TACTICS Polska Misja 
Medyczna

(531) 02.03.04, 02.09.01, 06.06.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne oraz usługi szkoleniowe 
w tym dotyczące planowania podróży, szczególnie wyjaz-
dów do krajów „podwyższonego ryzyka” przy uwzględnie-
niu: bezpieczeństwa podróży, sytuacji kryzysowych, zasad 
transportu improwizowanego, postępowania w kryzyso-
wych sytuacjach, postępowania w sytuacjach traumatycz-
nych na miejscu wypadku, wykonywania badań urazowych, 
czynności zabezpieczenia dróg oddechowych, czynności 
postępowania w hipotermii, dostępu do układu naczynio-
wego i zasad prowadzenia płynoterapii, nowoczesnych 
metod tamowania krwotoków, chorób występujących 
w krajach tropikalnych, taktyki i postępowania w sytuacjach 
zagrożenia życia z powodu sytuacji zakładniczych, strzelani-
ny, postępowania w sytuacji typu „active shooter” oraz za-
sad udzielenia pomocy w zależności od gradacji zagrożenia 
kontaktem ogniowym, organizowanie pokazów, organizo-
wanie ćwiczeń praktycznych, opracowywanie scenariuszy 
symulacyjnych, organizowanie sympozjów, organizowanie 
konferencji, organizowanie kursów, publikacje elektroniczne 
on-line książek, instrukcji, materiałów szkoleniowych, usługi 
wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
nagrywanie filmów na nośnikach elektronicznych, produkcja 
filmów i programów radiowych, edukacja w zakresie ochro-
ny zdrowia i zachowań prozdrowotnych, usługi w zakresie 
tłumaczeń, organizowanie wystaw o tematyce edukacyjnej 
i szkoleniowej w zakresie ochrony zdrowia oraz planowania 
podróży do krajów „podwyższonego ryzyka”.

(210) 492799 (220) 2018 11 19
(731) BUJAKIEWICZ DAWID, Wrocław
(540) EST. N 2018 NEOBAB REAL KEBAB

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 doradztwo kulinarne, usługi związane z orga-
nizacją i obsługą dyskoteki, nocne kluby, organizowanie ba-
lów, organizowanie przyjęć, przyjęcia, 43 usługi barowe, bary 
szybkiej obsługi, hotele, kafeterie, kawiarnie, przygotowanie 
dań na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, restauracje 
samoobsługowe, snack-bary.
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(210) 492807 (220) 2018 11 19
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) NUTRA D3

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty witaminowe w postaci suplemen-
tów diety, suplementy diety dla ludzi, witaminy i preparaty 
witaminowe, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych.

(210) 492856 (220) 2018 11 20
(731) ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MULTILogiTower

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
7 urządzenia do przenoszenia i transportu, mechanizmy ste-
rownicze do maszyn i silników, 9 panele sterowania wind, 
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 
kontrolery, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa maszyn, 
instalowanie i naprawa wind, instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego, 39 pakowanie i składo-
wanie towarów, 42 usługi projektowania, instalacja i rozwój 
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 492869 (220) 2018 11 20
(731) KASPEROWSKI JANUSZ, Zabawa;
KASPEROWSKI KRZYSZTOF, Zabawa
(540) WIPRO

(531) 26.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 windy i podnośniki, 37 instalowanie, konser-
wacja i naprawa wind i dźwigów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 492883 (220) 2018 11 21
(731) SUCHOŃ ADAM, Częstochowa
(540) PRiDE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, skrobia do celów dietetycznych lub 
farmaceutycznych, produkty uboczne z procesu obróbki 
ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, pre-
paraty witaminowe, preparaty diagnostyczne, preparaty far-
maceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, pre-

paraty chemiczne do celów farmaceutycznych, biologiczne 
preparaty do celów medycznych, preparaty na bazie wapna 
do celów farmaceutycznych, preparaty z pierwiastkami śla-
dowymi dla ludzi i zwierząt, aminokwasy do celów medycz-
nych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, 
białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, suplemen-
ty diety zawierające glukozę, herbata lecznicza, leki dla ludzi, 
leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki 
wzmacniające, mąka do celów farmaceutycznych, prepara-
ty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody mineralne 
do celów medycznych, mineralne suplementy diety, enzymy 
mlekowe do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne 
do odchudzania, odżywcze suplementy diety, suplementy 
diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające 
pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lnia-
ne, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, 
odświeżacze do ubrań i tkanin, zioła lecznicze, 32 preparaty 
do produkcji napojów, napoje izotoniczne, napoje sportowe 
wzbogacane proteinami, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, le-
moniada, produkty do wytwarzania wody mineralnej, na-
poje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, 
napoje serwatkowe, owocowe nektary, bezalkoholowe, soki, 
soki warzywne [napoje], woda mineralna [napoje], woda 
[napoje].

(210) 492894 (220) 2018 11 21
(731) ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) LogiComb

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
7 urządzenia do przenoszenia i transportu, mechanizmy ste-
rownicze do maszyn i silników, 9 panele sterowania wind, 
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, kon-
trolery, 37 instalowanie, konserwacja, czyszczenie i naprawa 
regałów automatycznych [maszyn], instalowanie i naprawa 
wind, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kompu-
terowego, 39 pakowanie i składowanie towarów, 42 usługi 
projektowania, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego.

(210) 492903 (220) 2018 11 21
(731) MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) VITEACARE
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne, kule inwalidzkie, 
części w tym końcówki do kul inwalidzkich, laski do celów 
medycznych, laski-czwórnogi do celów medycznych, laski-
-trójnogi do celów medycznych, pionizatory rehabilitacyjne, 
łóżka hydrostatyczne do celów leczniczych, łóżka rehabilita-
cyjne, materace do celów leczniczych, podkłady i materace 
antyodleżynowe, poduszki do celów leczniczych, obuwie 
i wkładki ortopedyczne, aparaty do masażu wibracyjnego, 
przyrządy do ćwiczeń ruchowych i gimnastyki leczniczej, 
12 wózki inwalidzkie, części i osprzęt do wózków inwalidz-
kich, pojazdy zdalnie sterowane inne niż zabawki, pojazdy 
i urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu 
lub w wodzie.
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(210) 492916 (220) 2018 11 21
(731) SKWIERCZYŃSKI JAROSŁAW JAVIX, Warszawa
(540) floatsystem

(531) 26.05.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 narzędzia elektryczne do akupunktury, 
aparaty do masażu wibracyjnego, baseny do celów lecz-
niczych, przyrządy do fizykoterapii, galwaniczna aparatura 
terapeutyczna, przyrządy i urządzenia do ćwiczeń gimna-
styki leczniczej, inhalatory, lampy do celów medycznych, 
lasery do celów medycznych, aparaty do sztucznego od-
dychania, pasy galwaniczne do celów leczniczych, podusz-
ki do celów leczniczych, pompy do celów medycznych, 
aparatura do radioterapii, rozpylacze do celów leczniczych, 
11 kabiny natryskowe, instalacje i urządzenia do kąpieli, 
wanny do kąpieli nasiadowe, wanny z wirowym ruchem 
wody, urządzenia do kąpieli w gorącym powietrzu, komo-
ry chłodnicze, urządzenia do opalania się, piece kąpielowe, 
instalacje klimatyzacyjne do powietrza, instalacje do sauny, 
wanny spa, spa [baseny podgrzewane], wanny spa do stóp, 
łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, 35 prowadzenie 
usług w zakresie: badania rynku, rozpowszechniania i dys-
trybucji materiałów reklamowych - próbek, druków, pro-
spektów, broszur, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, pokazy towarów, organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, wyselekcjonowanie z myślą 
o osobach trzecich produktów bez uwzględniania trans-
portu z zakresu wszelkiego sprzętu do rehabilitacji i od-
nowy zdrowotnej, tak by umożliwić konsumentom obej-
rzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi 
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: narzędzia elek-
tryczne do akupunktury, aparaty do masażu wibracyjnego, 
baseny do celów leczniczych, przyrządy do fizykoterapii, 
galwaniczna aparatura terapeutyczna, przyrządy i urzą-
dzenia do ćwiczeń gimnastyki leczniczej, inhalatory, lampy 
do celów medycznych, lasery do celów medycznych, apa-
raty do sztucznego oddychania, pasy galwaniczne do ce-
lów leczniczych, poduszki do celów leczniczych, pompy 
do celów medycznych, aparatura do radioterapii, rozpy-
lacze do celów leczniczych, kabiny natryskowe, instalacje 
i urządzenia do kąpieli, wanny do kąpieli nasiadowe, wanny 
z wirowym ruchem wody, urządzenia do kąpieli w gorącym 
powietrzu, komory chłodnicze, urządzenia do opalania się, 
piece kąpielowe, instalacje klimatyzacyjne do powietrza, 
instalacje do sauny, wanny spa, spa [baseny podgrzewane], 
wanny spa do stóp, łaźnie parowe, sauny i wyposażenie 
spa, sprzedaż, reklama i promocja usług spa, 44 prowadze-
nie usług w zakresie: fizjoterapii, klinik medycznych prywat-
nych, masażu, medycznej opieki pielęgniarskiej, pomocy 
medycznej, opieki zdrowotnej, porad w zakresie farmako-
logii, usługi spa, usługi spa medycznych, usługi opieki me-
dycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], usługi w zakre-
sie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa].

(210) 492918 (220) 2018 11 21
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) POD POWIERZCHNIĄ

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interak-
tywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i ra-
diowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym 
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zako-
dowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, 
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy apara-
turowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania 
programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja 
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR 
umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty 
rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy 
komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglą-
danie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kana-
łów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier kompu-
terowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiorni-
kiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, progra-
my komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urzą-
dzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, 
anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, 
zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu 
wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty 
telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszą-
ce, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewi-
zyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, 
cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i pro-
wadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miej-
sca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego prze-
kazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla ra-
dia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji 
i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji 
pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi bada-
nia opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, 
udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, 
podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o dzia-
łalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działal-
ności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu 
i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz skle-
pu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyj-
nych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu 
i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmo-
wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 
w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwa-
rzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych od-
twarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu 
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i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier kom-
puterowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwa-
rzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu fil-
mowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej 
i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu sa-
telitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, 
nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarne-
go, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników 
telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sy-
gnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygna-
łu zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów 
aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną prze-
glądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturo-
wych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania 
programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, 
wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodar-
czej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa do-
mowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia 
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym 
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki je-
dwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki 
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorą-
giewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, 
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, 
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkład-
ki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa 
damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, 
kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmu-
chane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, kra-
waty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały 
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, 
odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, 
ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze 
do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, pa-
rasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, 
podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, 
pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rę-
kawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samo-
chodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki 
do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, 
teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shir-
ty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki że-
glarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, 
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie 
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, 
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, repor-
taży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, ob-
sługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowe-
go, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów 
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Inter-
netu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu 
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, 
usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostę-
pu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określo-
nych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania 
przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu 
wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głoso-
waniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przeka-
zywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunika-
cyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towa-
rów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi 
przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru 
spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej se-

lekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji 
I transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki 
i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z kom-
puterowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron 
www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez 
interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usłu-
gi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, do-
starczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na stro-
ny www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przeka-
zywanie serwisów internetowych www, dostarczanie do-
stępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, 
dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych 
i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do od-
bioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i ra-
diowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń 
do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogo-
wego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie da-
nych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu 
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie do-
stępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali 
internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i kon-
kursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem wi-
dzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za po-
średnictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostę-
pu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie 
on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynaj-
mowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku 
i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, pro-
gramach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, 
usługi automatycznego zapisywania programów telewizyj-
nych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie od-
twarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi 
dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci pli-
ków w formacie elektronicznym ze stron www przez Inter-
net, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowe-
go, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, 
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, spor-
towych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie 
książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie 
książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektro-
nicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi ob-
sługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i fil-
mowej zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie 
programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramo-
wania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywa-
nie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie ko-
munikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie 
usług medialnych - prace badawczo - wdrożeniowe doty-
czące opracowywania i wdrażania nowych technologii 
w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazy-
wanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostę-
pu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi udo-
stępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych ser-
wisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu 
do serwerów internetowych.
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(540) Miłość jest wszystkim
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(531) 02.09.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interak-
tywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radio-
we, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, programy komputero-
we do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu 
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe 
i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania 
i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci 
plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, 
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery 
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radio-
wego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kam-
panii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi 
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, 
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania 
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów 
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii 
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie in-
formacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, 
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności go-
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności go-
spodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtow-
ni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu interne-
towego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, 
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych 
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy vi-
deo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, 
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, 
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro-
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w for-
mie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej apa-
ratury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziem-
nego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału 
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewi-

zyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierają-
cych dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji 
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających deko-
der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, 
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, ga-
zet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposaże-
nia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienio-
nych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamo-
wo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, bane-
ry, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, 
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pa-
mięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, my-
szy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, 
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, 
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, ka-
rafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmety-
ki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, 
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i na-
lepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych pli-
ków muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, 
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, 
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki 
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radiood-
biorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy po-
dróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skro-
baczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, 
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, 
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki 
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, 
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie 
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, 
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, repor-
taży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, ob-
sługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowe-
go, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i in-
formacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Interne-
tu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu sateli-
tarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usłu-
gi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu 
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych 
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesy-
łania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: 
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach 
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem 
informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przezna-
czone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez 
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu tele-
wizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu 
programów i inteligentnej automatycznej selekcji progra-
mów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji te-
lewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz 
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal 
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne doty-
czące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu 
do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi pocz-
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ty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów in-
ternetowych www, dostarczanie dostępu do plików w for-
macie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów 
w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji 
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorni-
ków radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i de-
kodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie 
dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej 
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośred-
nictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i mię-
dzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi 
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk 
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów doku-
mentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyj-
nych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja au-
dycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie roz-
rywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewi-
zji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyj-
nych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewi-
zji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywa-
nia, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji 
o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, 
imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywa-
nia programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami od-
biorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym 
przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku 
i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym 
ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia 
nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań fil-
mowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wy-
dawnicze: publikowanie książek i innych materiałów druko-
wanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, ga-
zet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci inter-
netowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produk-
cji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowy-
wanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi doty-
czące oprogramowania komputerowego zawarte w tej kla-
sie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań 
w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań 
w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo - wdroże-
niowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych tech-
nologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie 
i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania cza-
su dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi 
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostę-
pu do serwerów internetowych.

(210) 492922 (220) 2018 11 21
(731) DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Pieńków

(540) CASA DE MEXICO

(531) 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał i sub-
stytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, 
oliwa z oliwek, ryby, owoce morza i mięczaki, zupy i wywary, 
ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, buliony, przekąski na bazie 
ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie 
mięsa, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orze-
chów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, desery 
mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe, galaretki, dże-
my, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy owocowe, 
chipsy warzywne, 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, czekolada, słodycze nielecznicze, ziarna przetwo-
rzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do piecze-
nia i drożdże, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
mąka, preparaty zbożowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, 
ryż, tapioka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, płatki 
zbożowe, kasze spożywcze, batony zbożowe i energetycz-
ne, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
sago, miód, melasa, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, drożdże, proszek 
do pieczenia, ocet, chipsy (produkty zbożowe), sosy, sushi, 
muesli, musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe po-
trawy na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, 
grzanki, 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, nasiona, 
rośliny, żywe kwiaty naturalne, płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, zwierzęta żywe, karma dla zwie-
rząt domowych, słód, ziarna naturalne, 32 napoje bezalkoho-
lowe, napoje owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
wyciągi do sporządzania napojów, wody, soki, owocowe 
nektary, bezalkoholowe, sorbety [napoje], napoje izotonicz-
ne, syropy do napojów, syropy do wyrobu napojów, koncen-
traty do sporządzania napojów bezalkoholowych, esencje 
do produkcji napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców 
używane do sporządzania napojów, napoje wzbogacone 
substancjami odżywczymi.

(210) 492924 (220) 2018 11 21
(731) DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Pieńków

(540) yummity

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał i sub-
stytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, 
oliwa z oliwek, ryby, owoce morza i mięczaki, zupy i wywary, 
ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, buliony, przekąski na bazie 
ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie 
mięsa, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orze-
chów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, desery 
mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe, galaretki, dże-
my, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy owocowe, 
chipsy warzywne, 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, czekolada, słodycze nielecznicze, ziarna przetwo-
rzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do piecze-
nia i drożdże, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
mąka, preparaty zbożowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, 
ryż, tapioka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, płatki 
zbożowe, kasze spożywcze, batony zbożowe i energetycz-
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ne, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
sago, miód, melasa, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, drożdże, proszek 
do pieczenia, ocet, chipsy (produkty zbożowe), sosy, sushi, 
muesli, musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe po-
trawy na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, 
grzanki, 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, nasiona, 
rośliny, żywe kwiaty naturalne, płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, zwierzęta żywe, karma dla zwie-
rząt domowych, słód, ziarna naturalne, 32 napoje bezalkoho-
lowe, napoje owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
wyciągi do sporządzania napojów, wody, soki, owocowe 
nektary, bezalkoholowe, sorbety [napoje], napoje izotonicz-
ne, syropy do napojów, syropy do wyrobu napojów, koncen-
traty do sporządzania napojów bezalkoholowych, esencje 
do produkcji napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców 
używane do sporządzania napojów, napoje wzbogacone 
substancjami odżywczymi.

(210) 492939 (220) 2018 11 22
(731) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SÓL KUJAWSKA SÓL WARZONA SZCZYPTA 

DOMOWEJ TRADYCJI

(531) 07.01.01, 07.01.24, 09.01.10, 25.01.01, 25.01.15, 26.11.02, 
26.11.08, 27.05.01, 29.01.14

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

(210) 492953 (220) 2018 11 22
(731) RUMUŃSKIE SMAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RUMUŃSKIE SMAKI wino jedzenie kultura

(531) 05.07.10, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
(w tym sprzedaży przez Internet) artykułów spożywczych 
(w tym żywności i napojów), alkoholu oraz pamiątek pocho-
dzących z Rumunii.

(210) 492956 (220) 2018 11 22
(731) Balley Brandenburg des Ritterlichen Ordens St. 

Johannis vom Spital zu Jerusalem, genannt Der 
Johanniterorden, Berlin, DE

(540) ZAKON JOANNITÓW

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 druki, artykuły piśmienne, naklejki [materia-
ły piśmienne], materiały szkoleniowe instruktażowe (z wy-
jątkiem aparatów), 36 zbieranie datków dla osób trzecich 
i zbiórki funduszy na cele dobroczynne, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, tymczasowe zakwaterowanie, domy opieki dla osób 
w podeszłym wieku, wynajem lokali do mieszkania z opieką 
[usługi zakwaterowania tymczasowego], prowadzenie żłob-
ków dla dzieci, opieka nad dziećmi w formie placówki opie-
ki dziennej, usługi charytatywne, mianowicie rozdawanie 
żywności i napojów osobom bezdomnym i innym potrze-
bującym, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, pro-
wadzenie przytułków dla bezdomnych, schronisk dla kobiet 
i mężczyzn (zakwaterowanie, zapewnianie żywności i napo-
jów), 44 usługi medyczne, w szczególności opieka lekarska 
stacjonarna, częściowo stacjonarna i ambulatoryjna, zabiegi 
higieniczne dla ludzi, w szczególności usługi opieki ambu-
latoryjnej i stacjonarnej, w tym usługi rehabilitacji fizycznej, 
prowadzenie punktów opieki społecznej, mianowicie po-
moc i opieka terapeutyczna.

(210) 492962 (220) 2018 11 22
(731) DELGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) SYMULATOR NATURY DELGREEN
(510), (511) 9 urządzenia do symulacji, urządzenia do ba-
dań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne 
i symulatory, 10 urządzenia do regeneracji komórek macie-
rzystych do celów medycznych, urządzenia do rehabilitacji 
fizycznej do celów medycznych, urządzenia do ćwiczeń 
fizycznych do celów medycznych, urządzenia do symula-
cji ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, urządzenia 
do pracy nad kondycją fizyczną (do użytku medycznego), 
41 usługi klubów zdrowia (zdrowie i ćwiczenia fizyczne), 
usługi rozrywkowe, 44 usługi pomocy medycznej, pomoc 
medyczna, terapia mowy, ośrodki zdrowia, usługi sana-
toriów, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny 
alternatywnej.

(210) 492978 (220) 2018 11 22
(731) UMA POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Ostrowska Park
(510), (511) 35 sprzedaż nieruchomości, 36 wynajem nie-
ruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wy-
najem, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, budownictwo mieszkaniowe, usługi bu-
dowlane w zakresie stawiania budynków, 42 projektowanie 



Nr  ZT05/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 51

budowlane, usługi doradztwa technicznego w zakresie inży-
nierii budowlanej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technolo-
gii budowlanej.

(210) 492980 (220) 2018 11 22
(731) UMA POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Park Ostrowska
(510), (511) 35 sprzedaż nieruchomości, 36 wynajem nie-
ruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wy-
najem, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, budownictwo mieszkaniowe, usługi bu-
dowlane w zakresie stawiania budynków, 42 projektowanie 
budowlane, usługi doradztwa technicznego w zakresie inży-
nierii budowlanej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technolo-
gii budowlanej.

(210) 493007 (220) 2018 11 23
(731) LEM TOMASZ, Kraków
(540) LEM
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje I dane, 
w tym oprogramowanie, programy komputerowe, książki 
audio, czytniki książek cyfrowych, książki w formacie cy-
frowym do pobierania z Internetu, książki audio, gry video 
i gry komputerowe w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, gry telewizyjne, nagrania 
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, programy telewizyjne, audycje, filmy 
i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, magnetycz-
ne nośniki danych, nagrane dyski, nagrania dźwięku, obra-
zu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, 
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 
w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania 
w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD. 
DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania 
i reprodukcji dźwięku, 16 wydawnictwa książkowe, wydaw-
nictwa prasowe, książki, plakat, publikacje drukowane, cza-
sopisma, fotografie, rysunki, portrety, afisze, plakaty, akwa-
rele, ilustracje, postery i mapy, karty pocztowe, kalendarze, 
albumy, materiały do pisania, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały reklamowe, 
28 zabawki, gry, urządzenia do gier, roboty zabawkowe, gry 
planszowe, figurki do zabawy, zabawki elektroniczne, ma-
szyny do gry, układanki, puzzle, misie pluszowe, 38 rozpo-
wszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów 
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych 
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem wi-
dzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, inte-
raktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji po-
przez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line 
z komputerowych baz danych, 41 usługi wydawnicze: wy-
dawanie audiobooków, publikowanie książek, wypożycza-
nie książek audio, wydawanie książek i czasopism w postaci 
elektronicznej, publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, audiobooków, czasopism, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne 
on-line nie do pobrania, edukacja, muzea (usługi) wystawy, 
wystawy (organizacja) związane z kulturą lub edukacją orga-
nizowanie, obsługa i prowadzenie: konferencji, kongresów, 
zjazdów, organizowanie, seminariów, sympozjów, warszta-
tów, organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, 
produkcja: filmów innych niż reklamowe, mikrofilmów, pro-

gramów radiowych i telewizyjnych, pisanie tekstów innych 
niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, publikowanie książek, audiobooków, czaso-
pism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, wy-
stawy, wypożyczanie książek, fotografie, udostępnianie gry 
komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, 
gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, 
udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy 
mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, teletur-
nieje o tematyce muzycznej, konkursy muzyczne, programy 
muzyczne, produkcja muzycznych filmów wideo, koncerty 
muzyczne za pośrednictwem telewizji, organizowanie roz-
rywki wizualnej i muzycznej, produkcja nagrań dźwięko-
wych i muzycznych gry świadczone on-line, produkcja gier 
komputerowych, gry oferowane w systemie on-line z sieci 
komputerowej, udostępnianie gry komputerowej dostępnej 
w sieci dla użytkowników sieci, udostępnianie gry kompute-
rowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną 
sieć i/lub Internet, usługi parków rozrywki, centra rozrywki, 
usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych 
i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia im-
prez okolicznościowych, usługi organizowania konkursów 
w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadze-
nia koncertów, usługi produkcji widowisk i przedstawień 
teatralnych.

(210) 493016 (220) 2018 11 23
(731) JUNG JIN OH, Seoul, KR
(540) secret Key

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy na noc, błyszczyki do ust, 
nielecznicze balsamy do ust, produkty perfumeryjne, kremy 
do ciała, piany do kąpieli, preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej [kosmetyczne], balsamy do ciała, eyelinery, szam-
pony, mydła do użytku osobistego, podkłady do makijażu, 
lakiery do paznokci do celów kosmetycznych, produkty 
do makijażu brwi w postaci ołówków i proszków, preparaty 
do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki, płyny do mycia 
twarzy [kosmetyki], preparaty do włosów, maski do twarzy, 
preparaty do demakijażu oczu.

(210) 493018 (220) 2018 11 23
(731) FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, 

Warszawa
(540) Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego 

im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej

(510), (511) 16 materiały drukowane, książki, afisze, al-
bumy, blankiety, broszury, druki, formularze, kalendarze, 
katalogi, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, 
plany, publikacje drukowane, rysunki, skorowidze, skoro-
szyty na dokumenty, zakładki do książek, ulotki, poradniki, 
teczki, materiały instruktażowe i szkoleniowe, 35 badania 
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, zarządzanie personelem, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, outsourcing, 
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pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, son-
daże opinii, prognozy ekonomiczne, udzielanie organiza-
cyjnego, merytorycznego i technicznego wsparcia oso-
bom i podmiotom w związku z realizacją celów fundacji, 
inicjowanie i wspieranie współpracy partnerów z różnych 
sektorów służącej podnoszeniu standardów i profesjonali-
zacji działań podmiotów samorządowych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rekrutacja 
personelu, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, dystrybucja materiałów 
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych dla osób trzecich, agencje informacyjne, public 
relations, usługi konsultingowe w kwestiach ekonomicz-
nych, usługi konsultingowe w kwestiach rozwoju lokalnego 
gmin i powiatów, usługi konsultingowe w kwestiach opra-
cowywania strategii działania przedsiębiorstw, marketing, 
doradztwo i pomoc w zakresie marketingu przedsiębior-
stwa, przygotowywanie dokumentów (prace biurowe), po-
moc w przygotowywaniu dokumentów, wynajem sprzętu 
biurowego, informacja o powyższych usługach, 41 eduka-
cja, informacja o edukacji, nauczanie, instruktaże, organi-
zowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, 
szkoleń, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, forów, 
organizowanie prelekcji, organizowanie konkursów, publi-
kowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi w zakresie 
publikacji periodyków i druków, także w formie elektronicz-
nej, publikowanie książek, publikowanie tekstów, inne niż 
teksty reklamowe, komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, 
organizowanie wystaw z dziedzin kultury lub edukacji, do-
radztwo zawodowe, wynajem sprzętu konferencyjnego, 
usługi konsultingowe w kwestiach rozwoju oświaty, usługi 
wydawnicze, informacja o powyższych usługach.

(210) 493021 (220) 2018 11 23
(731) LECH GARMAŻERIA STAROPOLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Ignatki - Osiedle

(540) Octownia Białystok od 1952 r.

(531) 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 owoce konserwowane, warzywa konserwo-
wane, suszone owoce, warzywa suszone, owoce gotowane, 
warzywa gotowane, konserwy, marynaty, ogórki konserwo-
we, przetworzone buraki, galaretki, dżemy owocowe, kom-
poty w słoikach, oleje i tłuszcze jadalne, sałatki owocowe 
i warzywne, grzyby konserwowane, ryby konserwowane, 
30 ocet, syropy do produkcji napojów, sosy, keczup, musz-
tarda, przetworzony chrzan [przyprawa], octy smakowe.

(210) 493026 (220) 2018 11 23
(731) KOCHAM WODĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KOCHAMWODE.pl

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia do produkcji żywności, urządze-
nia do produkcji wód mineralnych, automaty do sprzedaży 
żywności i napojów, urządzenia do wytwarzania napojów 
gazowanych, podgrzewacze wody (części maszyn), 21 butle 
szklane, butelki, buteleczki, butelki na napoje dla podróż-
nych, naczynia do picia, pudełka szklane, 32 wody mineral-
ne, wody mineralne gazowane, wody źródlane i inne napoje 
bezalkoholowe, produkty do wytwarzania wody mineralnej, 
preparaty do produkcji wody gazowanej, 43 wypożyczanie 
dystrybutorów wody pitnej, bary szybkiej obsługi, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, kafeterie, bufety, kawiarnie, restauracje, restauracje 
samoobsługowe, stołówki, usługi w zakresie wyposażenia 
i urządzeń kempingowych.

(210) 493027 (220) 2018 11 23
(731) KOCHAM WODĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KOCHAMWODE.pl

(531) 02.09.01, 26.01.14, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia do produkcji żywności, urządze-
nia do produkcji wód mineralnych, automaty do sprzedaży 
żywności i napojów, urządzenia do wytwarzania napojów 
gazowanych, podgrzewacze wody (części maszyn), 21 butle 
szklane, butelki, buteleczki, butelki na napoje dla podróż-
nych, naczynia do picia, pudełka szklane, 32 wody mineral-
ne, wody mineralne gazowane, wody źródlane i inne napoje 
bezalkoholowe, produkty do wytwarzania wody mineralnej, 
preparaty do produkcji wody gazowanej, 43 wypożyczanie 
dystrybutorów wody pitnej, bary szybkiej obsługi, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, kafeterie, bufety, kawiarnie, restauracje, restauracje 
samoobsługowe, stołówki, usługi w zakresie wyposażenia 
i urządzeń kempingowych.

(210) 493028 (220) 2018 11 23
(731) NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) NAWROCKI LAB

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

(210) 493032 (220) 2018 11 23
(731) WRÓBLEWSKI DARIUSZ, Warszawa
(540) ARKADIA
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, restauracje.
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(210) 493035 (220) 2018 11 23
(731) MATEJA WALDEMAR GRADEM USUWANIE 

WGNIECEŃ, Katowice
(540) GRADEM
(510), (511) 37 naprawa karoserii samochodowych.

(210) 493039 (220) 2018 11 23
(731) AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Architect80
(510), (511) 1 nawozy.

(210) 493040 (220) 2018 11 23
(731) AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Architekton
(510), (511) 1 nawozy, 5 pestycydy, fungicydy, herbicydy, 
insektycydy.

(210) 493041 (220) 2018 11 23
(731) GARCHEM GARCZAREK SPÓŁKA JAWNA, Granowo
(540) Dr. KLAR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, detergenty do zmy-
wania naczyń, detergenty do zmywania naczyń w zmy-
warkach, detergenty inne niż używane w procesach pro-
dukcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty 
do mycia, mydełka, mydła, płyny do mycia naczyń, środki 
do nadawania połysku, płyny do spryskiwaczy szyb, środki 
do mycia szkła, środki do szorowania, środki do zmywania na-
czyń, środki do zmywarek ułatwiające suszenie naczyń, pro-
dukty toaletowe, chusteczki nasączone płynami kosmetycz-
nymi, ściereczki nasączone detergentami do czyszczenia.

(210) 493042 (220) 2018 11 23
(731) GARCHEM GARCZAREK SPÓŁKA JAWNA, Granowo
(540) ECO clean

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, detergenty do zmy-
wania naczyń, detergenty do zmywania naczyń w zmy-
warkach, detergenty inne niż używane w procesach pro-
dukcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty 
do mycia, mydełka, mydła, płyny do mycia naczyń, środki 
do nadawania połysku, płyny do spryskiwaczy szyb, środki 
do mycia szkła, środki do szorowania, środki do zmywania na-
czyń, środki do zmywarek ułatwiające suszenie naczyń, pro-
dukty toaletowe, chusteczki nasączone płynami kosmetycz-
nymi, ściereczki nasączone detergentami do czyszczenia.

(210) 493047 (220) 2018 11 23
(731) TERRAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) Chocola!

(531) 24.17.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby na bazie czeko-
lady, czekolada pitna, musy czekoladowe, napoje czekolado-
we, czekoladowe pasty do smarowania, wyroby cukiernicze, 
lody.

(210) 493079 (220) 2018 11 26
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Poultry P-MIX

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

(210) 493094 (220) 2018 11 26
(731) DIB NASER, Warszawa
(540) NASMED
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, me-
dyczne i stomatologiczne, medyczne narzędzia ręczne, 
aparatura do anestezjologii, bandaże elastyczne, aparatura 
i instrumenty chirurgiczne, nici chirurgiczne, przyborniki 
na instrumenty chirurgiczne, chirurgiczne klamry, apara-
tura diagnostyczna do celów medycznych, drenujące rurki 
do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów me-
dycznych, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, 
elektrody do celów medycznych, elektrokardiografy, fotele 
lekarskie i dentystyczne, gastroskopy, gąbki chirurgiczne, igły 
do celów medycznych, implanty chirurgiczne składające się 
ze sztucznych materiałów, kamery endoskopowe do celów 
medycznych, kaniule, wenflony, klamry chirurgiczne, kom-
presory [chirurgia], kompresy termoelektryczne [chirurgia], 
lasery do celów medycznych, aparaty i instrumenty medycz-
ne, aparaty do sztucznego oddychania, odzież kompresyj-
na, opaski podtrzymujące [bandaże], aparaty do pomiaru 
ciśnienia tętniczego krwi, pończochy elastyczne do celów 
chirurgicznych, pończochy przeciwżylakowe, prześcieradła 
chirurgiczne, prowadnice do celów medycznych, przyrzą-
dy do cięcia stosowane w chirurgii, aparaty radiologiczne 
do celów medycznych, skalpele, sondy [chirurgia], termo-
elektryczne kompresy [chirurgia], aparaty do mierzenia ci-
śnienia tętniczego krwi, aparaty i instrumenty urologiczne, 
igły do zszywania, materiały do zszywania, 35 usługi sprze-
daży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem me-
dycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
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medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami medycznymi, zarządzanie kosztami medycznymi, 
41 porady w zakresie edukacji lub kształcenia doradztwa za-
wodowego, edukacja, informacje o edukacji, edukacja [na-
uczanie], instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji, 
organizowanie i obsługa kongresów, kształcenie praktyczne 
[pokazy], nauczanie, organizowanie i prowadzenia warszta-
tów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie zjazdów, kształcenie prak-
tyczne [pokazy], publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, pisanie tekstów innych niż reklamowe, tłuma-
czenia, poradnictwo zawodowe [porady w zakresie eduka-
cji lub kształcenia], 42 laboratoria medyczne, projektowanie 
i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, ba-
dania naukowe do celów medycznych, medyczne badania 
naukowe, usługi laboratoryjne w zakresie badań medycz-
nych, 44 usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, kliniki 
medyczne, badania medyczne, wypożyczanie instrumen-
tów chirurgicznych, usługi doradcze w zakresie chirurgii, 
usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi doradcze 
dotyczące instrumentów chirurgicznych, medyczna opieka 
pielęgniarska, opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, placówki 
opieki pielęgniarskiej, pomoc medyczna, porady w zakresie 
farmakologii, porady psychologiczne, szpitale, usługi tera-
peutyczne, usługi położnych, usługi telemedyczne, wypo-
życzanie sprzętu medycznego, wykonywanie i przeprowa-
dzanie badań medycznych.

(210) 493117 (220) 2018 11 26
(731) AMENO STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) AMENO STAR

(531) 01.01.03, 05.13.01, 24.09.05, 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, filmy video, 35 rekla-
ma i usługi reklamowe, reklama i marketing, 40 kopiowanie 
filmów, 41 montaż filmów, produkowanie filmów, dystrybu-
cje filmów, rozrywka filmowa.

(210) 493139 (220) 2018 11 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin

(540) vetaxam
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny.

(210) 493140 (220) 2018 11 27
(731) ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) ALLCON GRUPA
(510), (511) 6 materiały budowlane ze stali i aluminium, 
w tym konstrukcje stalowe budowlane, profile konstruk-
cyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami 
i elewacjami, 19 niemetalowe materiały budowlane takie 
jak: profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z wi-
trynami, fasadami, elewacjami, ścianki działowe, szkło bu-
dowlane i wyroby z niego, pokrycia dachów, sufity, podłogi, 
wyroby z cementu, wapna i gipsu, masy i zaprawy budow-
lane, wyroby budowlane ceramiczne, 35 pośredniczenie 
i negocjacje w imieniu osób trzecich w charakterze inwe-
stora zastępczego z zakresu budownictwa mieszkaniowe-
go i przemysłowego, organizowanie i przygotowanie ma-
teriałów do przetargów, badanie rynku, ocena opłacalności 
z tego zakresu, 36 usługi zarządzania i administrowania nie-
ruchomościami, 37 usługi budowy obiektów użyteczności 
publicznej i budynków mieszkalnych, budowy obiektów 
przemysłowych, budowy obiektów wodnych, usługi insta-
lacji elektrycznych.

(210) 493145 (220) 2018 11 27
(731) ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) GRUPA ALLCON
(510), (511) 6 materiały budowlane ze stali i aluminium, 
w tym konstrukcje stalowe budowlane, profile konstruk-
cyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami 
i elewacjami, 19 niemetalowe materiały budowlane takie 
jak: profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z wi-
trynami, fasadami, elewacjami, ścianki działowe, szkło bu-
dowlane i wyroby z niego, pokrycia dachów, sufity, podłogi, 
wyroby z cementu, wapna i gipsu, masy i zaprawy budow-
lane, wyroby budowlane ceramiczne, 35 pośredniczenie 
i negocjacje w imieniu osób trzecich w charakterze inwe-
stora zastępczego z zakresu budownictwa mieszkaniowe-
go i przemysłowego, organizowanie i przygotowanie ma-
teriałów do przetargów, badanie rynku, ocena opłacalności 
z tego zakresu, 36 usługi zarządzania i administrowania nie-
ruchomościami, 37 usługi budowy obiektów użyteczności 
publicznej i budynków mieszkalnych, budowy obiektów 
przemysłowych, budowy obiektów wodnych, usługi insta-
lacji elektrycznych.

(210) 493146 (220) 2018 11 27
(731) POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE, Kraków
(540) małe PWM EDITION

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.11.01
(510), (511) 9 nośniki dźwięku, obrazu oraz obrazu i dźwię-
ku, taśmy i płyty audio-video, komputerowe dyskietki, dyski, 
płyty CD, 16 książki, broszury, plakaty, nuty, partytury, ma-
teriały do nauczania, 28 gry, zabawki i przedmioty do zaba-
wy, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w hurtowniach z artykułami i wydawnictwami muzyczny-
mi, oraz w księgarniach, księgarniach patronackich, księgar-
niach internetowych z tymi artykułami, a także na stronach 
www i on-line, publikowanie i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, tworzenie, pozyskiwanie, systematyzacja 
i obrót komputerowymi bazami danych, promocja muzyki 
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polskiej, wydawnictw muzycznych w rozumieniu handlo-
wym, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
przedstawicielstwo podmiotów zagranicznych w zakresie 
rozpowszechniania wydawnictw muzycznych, organizowa-
nie wystaw, targów w celach handlowych i reklamowych, 
40 prowadzenie działalności poligraficznej w zakresie wy-
dawnictw muzycznych, introligatorstwo, 41 organizowanie 
wystaw z dziedziny kultury i sztuki, organizowanie targów, 
konferencji, sympozjów i kongresów o tematyce związanej 
z działalnością muzyczną, publikowanie, wydawanie nut, 
książek oraz innych wydawnictw o tematyce muzycznej 
w zapisie drukowanym, elektronicznym i w systemie brail’a, 
wydawanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nutowych 
materiałów wykonawczych, organizowanie koncertów 
i spektakli, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie, 45  prowadzenie obrotu prawami 
autorskimi i licencjami,

(210) 493148 (220) 2018 11 27
(731) POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE, Kraków
(540) TUTTI.pl

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 nośniki dźwięku, obrazu oraz obrazu i dźwię-
ku, taśmy i płyty audio-video, komputerowe dyskietki, dyski, 
płyty CD, 16 książki, broszury, plakaty, nuty, partytury, ma-
teriały do nauczania, 28 gry, zabawki i przedmioty do zaba-
wy, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w hurtowniach z artykułami i wydawnictwami muzycznymi, 
oraz w księgarniach, księgarniach patronackich, księgar-
niach internetowych z tymi artykułami, a także na stronach 
www i on-line, publikowanie i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, tworzenie, pozyskiwanie, systematyzacja 
i obrót komputerowymi bazami danych, promocja muzyki 
polskiej, wydawnictw muzycznych w rozumieniu handlo-
wym, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
przedstawicielstwo podmiotów zagranicznych w zakresie 
rozpowszechniania wydawnictw muzycznych, organizowa-
nie wystaw, targów w celach handlowych i reklamowych, 
40 prowadzenie działalności poligraficznej w zakresie wy-
dawnictw muzycznych, introligatorstwo, 41 organizowanie 
wystaw z dziedziny kultury i sztuki, organizowanie targów, 
konferencji, sympozjów i kongresów o tematyce związanej 
z działalnością muzyczną, publikowanie, wydawanie nut, 
książek oraz innych wydawnictw o tematyce muzycznej 
w zapisie drukowanym, elektronicznym i w systemie bra-
il’a, wydawanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nuto-
wych materiałów wykonawczych, organizowanie koncertów 
i spektakli, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie, 45 prowadzenie obrotu prawami 
autorskimi i licencjami.

(210) 493149 (220) 2018 11 27
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Hortex MIESZANKA CHIŃSKA Gotowa w 8 minut

(531) 01.03.01, 01.03.02, 05.03.11, 06.19.09, 06.07.04, 07.01.05, 
08.07.07, 05.09.15, 05.09.21, 05.09.22, 05.09.24, 29.01.15, 
27.05.01, 28.03.99, 11.01.06, 25.01.19

(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane wa-
rzywa, przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone 
warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mro-
żone mieszanki warzywne, mrożone mieszanki warzywne 
z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania 
gotowe z warzyw, mrożone dania gotowe wegetariańskie, 
sałatki warzywne, warzywa puszkowane, składniki do spo-
rządzania zup, żywność dietetyczna składająca się głównie 
z warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i chole-
sterolu składająca się głównie z warzyw.

(210) 493150 (220) 2018 11 27
(731) JAKLEWICZ KATARZYNA, Warszawa
(540) Dziewczyny, które kochają KITESURFING

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.24, 26.01.03, 02.03.08
(510), (511) 39 organizowanie wyjazdów, 41 organizowanie 
obozów sportowych, organizowanie szkoleń sportowych 
i rekreacyjnych, wypożyczanie sprzętu sportowego, kon-
ferencje - organizacja i obsługa, organizowanie konkursów 
edukacyjnych i rozrywkowych.

(210) 493152 (220) 2018 11 27
(731) ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) ALLCON

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 materiały budowlane ze stali i aluminium, 
w tym konstrukcje stalowe budowlane, profile konstrukcyj-
ne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami i ele-
wacjami, 19 niemetalowe materiały budowlane takie jak: 
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profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witryna-
mi, fasadami, elewacjami, ścianki działowe, szkło budowlane 
i wyroby z niego, pokrycia dachów, sufity, podłogi, wyroby 
z cementu, wapna i gipsu, masy i zaprawy budowlane, wy-
roby budowlane ceramiczne, 35 pośredniczenie i negocjacje 
w imieniu osób trzecich w charakterze inwestora zastępcze-
go z zakresu budownictwa mieszkaniowego i przemysło-
wego, organizowanie i przygotowanie materiałów do prze-
targów, badanie rynku, ocena opłacalności z tego zakresu, 
36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, 
37 usługi budowy obiektów użyteczności publicznej i bu-
dynków mieszkalnych, budowy obiektów przemysłowych, 
budowy obiektów wodnych, usługi instalacji elektrycznych.

(210) 493161 (220) 2018 11 27
(731) ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) ALLCON

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 materiały budowlane ze stali i aluminium, 
w tym konstrukcje stalowe budowlane, profile konstrukcyj-
ne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami i ele-
wacjami, 19 niemetalowe materiały budowlane takie jak: 
profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witryna-
mi, fasadami, elewacjami, ścianki działowe, szkło budowlane 
i wyroby z niego, pokrycia dachów, sufity, podłogi, wyroby 
z cementu, wapna i gipsu, masy i zaprawy budowlane, wy-
roby budowlane ceramiczne, 35 pośredniczenie i negocjacje 
w imieniu osób trzecich w charakterze inwestora zastępcze-
go z zakresu budownictwa mieszkaniowego i przemysło-
wego, organizowanie i przygotowanie materiałów do prze-
targów, badanie rynku, ocena opłacalności z tego zakresu, 
36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, 
37 usługi budowy obiektów użyteczności publicznej i bu-
dynków mieszkalnych, budowy obiektów przemysłowych, 
budowy obiektów wodnych, usługi instalacji elektrycznych.

(210) 493162 (220) 2018 11 27
(731) ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) ALLCON

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 materiały budowlane ze stali i aluminium, 
w tym konstrukcje stalowe budowlane, profile konstrukcyj-
ne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami i ele-
wacjami, 19 niemetalowe materiały budowlane takie jak: 
profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witryna-
mi, fasadami, elewacjami, ścianki działowe, szkło budowlane 
i wyroby z niego, pokrycia dachów, sufity, podłogi, wyroby 
z cementu, wapna i gipsu, masy i zaprawy budowlane, wy-
roby budowlane ceramiczne, 35 pośredniczenie i negocjacje 
w imieniu osób trzecich w charakterze inwestora zastępcze-
go z zakresu budownictwa mieszkaniowego i przemysło-
wego, organizowanie i przygotowanie materiałów do prze-
targów, badanie rynku, ocena opłacalności z tego zakresu, 
36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, 

37 usługi budowy obiektów użyteczności publicznej i bu-
dynków mieszkalnych, budowy obiektów przemysłowych, 
budowy obiektów wodnych, usługi instalacji elektrycznych.

(210) 493165 (220) 2018 11 27
(731) ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) 

(531) 29.01.13, 26.07.25, 26.15.09
(510), (511) 6 materiały budowlane ze stali i aluminium, 
w tym konstrukcje stalowe budowlane, profile konstrukcyj-
ne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami i ele-
wacjami, 19 niemetalowe materiały budowlane takie jak: 
profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witryna-
mi, fasadami, elewacjami, ścianki działowe, szkło budowlane 
i wyroby z niego, pokrycia dachów, sufity, podłogi, wyroby 
z cementu, wapna i gipsu, masy i zaprawy budowlane, wy-
roby budowlane ceramiczne, 35 pośredniczenie i negocjacje 
w imieniu osób trzecich w charakterze inwestora zastępcze-
go z zakresu budownictwa mieszkaniowego i przemysło-
wego, organizowanie i przygotowanie materiałów do prze-
targów, badanie rynku, ocena opłacalności z tego zakresu, 
36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, 
37 usługi budowy obiektów użyteczności publicznej i bu-
dynków mieszkalnych, budowy obiektów przemysłowych, 
budowy obiektów wodnych, usługi instalacji elektrycznych.

(210) 493179 (220) 2018 11 27
(731) KRZYSZTOFORSKI JAN PAWEŁ GIAN PROJECT, 

Warszawa
(540) STEAMstrefa
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, nauczanie i szko-
lenia, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach 
letnich, usługi szkół [edukacja], warsztaty do celów rekre-
acyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja języko-
wa, edukacja [nauczanie], edukacja przedszkolna, edukacja 
w dziedzinie informatyki, edukacja w dziedzinie posługiwa-
nia się komputerami, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy 
językowe, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dla młodych 
ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, kursy szkole-
niowe w dziedzinie nauk ścisłych, kursy szkoleniowe w za-
kresie inżynierii, kursy szkoleniowe w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, nauczanie, mentoring akademicki 
na rzecz dzieci w wieku szkolnym, nauczanie języków ob-
cych, nauczanie muzyki, nauczanie przedszkolne, nauczanie 
w szkołach podstawowych, nauczanie w szkołach średnich, 
nauczanie wspomagane komputerowo, nauka malowania, 
nauka rysowania, opracowywanie kursów edukacyjnych 
i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja 
kursów językowych, organizacja szkoleń, organizacja zajęć, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], orga-
nizowanie gier edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
zajęć, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie 
indywidualnej nauki języków, organizowanie kursów szkole-
niowych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, 
organizowanie wykładów, organizowanie wykładów eduka-
cyjnych, organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowa-
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nie zjazdów edukacyjnych, pokazy edukacyjne, planowanie 
wykładów w celach edukacyjnych, prowadzenie kursów 
edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych, prowadzenie kursów 
edukacyjnych w zakresie inżynierii, prowadzenie kursów, se-
minariów i warsztatów, prowadzenie zajęć, przedszkola, przy-
gotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, świadcze-
nie usług edukacyjnych dotyczących biologii, świadczenie 
usług edukacyjnych związanych z ekologią, świadczenie 
usług w zakresie szkół i kursów językowych, szkolenia edu-
kacyjne, szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, usłu-
gi dotyczące edukacji technologicznej, usługi edukacyjne, 
usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, usługi 
edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne 
dotyczące komputerów, usługi edukacyjne świadczone dla 
dzieci, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły średnie 
wyższego poziomu, usługi edukacyjne w szkołach średnich, 
usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi edukacyjne w za-
kresie szkół średnich, usługi edukacyjne w zakresie języków, 
usługi edukacyjne związane z modelowaniem, usługi edu-
kacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, 
usługi przedszkoli, usługi przedszkolne [edukacja lub roz-
rywka], usługi świadczone przez placówki oświatowe, usługi 
szkół, usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii 
informatycznej, usługi szkoleniowe w dziedzinie edukacji 
komputerowej, warsztaty w celach edukacyjnych, zajęcia 
zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja].

(210) 493203 (220) 2018 11 28
(731) ADAMSKI KRZYSZTOF, Milcza
(540) 3stu

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.03.01, 26.03.18
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, obuwie 
sportowe, nakrycia głowy, bielizna, szaliki.

(210) 493237 (220) 2018 11 29
(731) POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE PZZ W KRAKOWIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Młyn świętego Marcina
(510), (511) 30 mąka pszenna, kasza manna, mąka żytnia, 
31 otręby pszenne.

(210) 493239 (220) 2018 11 29
(731) MLICKA AGNIESZKA FOTOGRAFIA POZA 

RZECZYWISTOŚCIĄ EZO ONEIR, Bydgoszcz
(540) Ezo Oneir
(510), (511) 41 organizowanie kursów szkoleniowych, pro-
wadzenie warsztatów - szkolenia, usługi instruktażowe 
i konsultacyjne, usługi edukacji w dziedzinie sztuk fotografii 
i przetwarzania obrazu, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu 
fotograficznego, szkolenia dotyczące grafiki komputerowej, 
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
publikowanie i redagowanie książek, publikowanie multi-
medialne książek, wydawanie czasopism i książek w postaci 
elektronicznej, 42 grafika artystyczna, usługi artystów grafi-
ków, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa 
obrazów).

(210) 493244 (220) 2018 11 29
(731) Stokely-Van Camp, Inc., Chicago, US
(540) G ACTIVE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syro-
py i inne preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe 
napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje energe-
tyczne, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców, napoje 
zawierające witaminy, wody smakowe, proszek do wytwa-
rzania napojów gazowanych, napoje na bazie owoców i wa-
rzyw [smoothies], napoje na bazie kokosu.

(210) 493245 (220) 2018 11 29
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) SUNBITES TEA BITES
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, dipy (sosy), ser, jogurt, orzechy jadal-
ne, przetworzone orzechy, przetworzone jadalne nasiona, 
batony na bazie orzechów, mieszanki owoców i orzechów, 
chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, przekąski 
na bazie ziemniaków, przekąski na bazie soi, chipsy sojowe, 
przekąski na bazie owoców, chipsy owocowe, chipsy z juki, 
przygotowana wołowina, suszona wołowina w paskach, 
skwarki wieprzowe w formie prażynek, sałatki warzyw-
ne, smarowidła owocowe i warzywne, przekąski i chipsy 
na bazie warzyw, gotowe do spożycia przekąski składają-
ce się głównie z ziemniaków, chipsów, orzechów, produk-
tów orzechowych, nasion jadalnych, owoców, warzyw lub 
ich kombinacji, przekąski na bazie warzyw strączkowych, 
smarowidła na bazie roślin strączkowych, 30 kawa, herbata, 
kakao, nienaturalna kawa, cukier, ryż, tapioka, sago, mąka 
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, 
lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, 
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, zboża, 
płatki śniadaniowe, przetworzone ziarna, przekąski na ba-
zie mąki zbożowej, przekąski na bazie mąki ziemniaczanej, 
przekąski na bazie mąki ryżowej, herbatniki, ciasteczka, kra-
kersy, chipsy taco, chipsy torilla, chipsy na bazie mąki, chip-
sy na bazie ziaren, przekąski na bazie zbóż, przekąski na ba-
zie płatków śniadaniowych, przekąski na bazie produktów 
zbożowych, batony na bazie zbóż, batony na bazie płatków 
śniadaniowych, batony na bazie produktów zbożowych, 
batony zbożowe, batony z produktów zbożowych, batony 
z płatków śniadaniowych, batony energetyczne, przekąski 
na bazie ryżu, chipsy ryżowe, chrupki ryżowe, krakersy ry-
żowe, ryż dmuchany, ciasteczka ryżowe, przekąski z kukury-
dzy, przetworzona kukurydza, popcorn, kukurydza palona, 
chrupki kukurydziane, dmuchane przekąski kukurydziane, 
przekąski na bazie kukurydzy, wyciskane przekąski zawiera-
jące kukurydzę, cienkie kruche placki z przyprawami [pop-
padom], precle, muesli, batony na bazie muesli, nasiona 
zbożowe przetworzone, batony i ciasteczka składające się 
z mieszanki orzechów i/lub suszonych owoców [wyroby 
cukiernicze], sosy salsa, sosy, orzechy w polewie [wyroby 
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cukiernicze], przekąski na bazie muesli, gotowe do spo-
życia przekąski składające się głównie z ziaren, kukurydzy, 
zbóż, produktów zbożowych, płatków śniadaniowych lub 
ich kombinacji.

(210) 493252 (220) 2018 11 29
(731) KUBAT-SOWA DARIA GUFOLUCE, Kraków
(540) GUFO luce

(531) 29.01.12, 27.05.01, 16.03.13
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, lamy elektryczne, lam-
py i kinkiety do użytku domowego, ogrodowego i uliczne-
go, lampy studyjne, latarnie oświetleniowe, części do lamp 
w szczególności abażury, klosze, obudowy, oprawki, reflek-
tory, szkła, rury, zawieszenia, latarki, urządzenia i instalacje 
do oświetlenia, żarówki oświetleniowe, żarniki elektryczne 
do lamp, reflektory do lamp, 35 sprzedaż w hurtowni, skle-
pie oraz za pośrednictwem Internetu artykułów oświetlenio-
wych oraz części i osprzętu do artykułów oświetleniowych, 
lamp i części do lamp.

(210) 493499 (220) 2018 12 05
(731) HETMAN-KRAJEWSKA JOANNA KANCELARIA 

PRAWNICZA PATRIMONIUM, Warszawa
(540) PATRIMONIUM
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi prawne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi praw-
ne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi praw-
ne w zakresie mediacji, mediacje, usługi prawne pro bono, 
usługi adwokatów, usługi radców prawnych, usługi asysten-
tów prawnych, usługi rzeczników patentowych, doradztwo 
prawne, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradz-
two prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo praw-
ne związane z prawami konsumenta, doradztwo związane 
z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorski-
mi, egzekwowanie praw do własności intelektualnej, ochro-
na własności intelektualnej, licencjonowanie praw własności 
przemysłowej i praw autorskich jako usługi prawne, prawne 
administrowanie licencjami, badania prawne, badania w za-
kresie własności intelektualnej, porady prawne i zastępstwo 
procesowe, porady prawne w zakresie franchisingu, pomoc 
prawna przy tworzeniu umów, sporządzanie ekspertyz 
prawnych.

(210) 493500 (220) 2018 12 05
(731) ESPERANTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) BETTER HURRY
(510), (511) 43 serwowanie żywności w restauracjach i ba-
rach, restauracje samoobsługowe, usługi restauracji fast-fo-
od, usługi restauracji szybkiej obsługi, restauracje oferujące 
dania na wynos.

(210) 493512 (220) 2018 12 06
(731) TROYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn

(540) Rich Club

(531) 17.02.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sporto-
wym, bandany na szyję, bermudy, bielizna damska, bielizna 
dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna funkcjonalna, 
bielizna nocna, bielizna termoaktywna, bikini, biustono-
sze, biustonosze bez ramiączek, biustonosze miękkie nie-
usztywniane, biustonosze sportowe, blezery, bluzki, bluzy 
dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe 
z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, bokserki, bokserki 
damskie, chustki na głowę, chusty, ciepłe kurtki robocze, 
dresy ortalionowe, długa bielizna, długie kurtki, długie luź-
ne stroje, długie szale damskie, dresy wiatroszczelne, duże 
luźne kaptury, dżinsy, eleganckie spodnie, funkcjonalne ko-
szulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, 
galowa odzież wieczorowa, garnitury, garnitury damskie, 
garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe [odzież], garni-
tury w sportowym stylu, golfy, grube płaszcze, gumowe 
płaszcze nieprzemakalne, halki, półhalki, kamizelki, kąpie-
lówki, komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżowe 
ze spodenkami, komplety skórzane, kostiumy, kostiumy 
kąpielowe, koszule, koszule ciążowe, koszule codzienne, ko-
szule do garniturów, koszule eleganckie, koszule hawajskie, 
koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule nocne, 
koszule sztruksowe, koszule z długimi rękawami, koszule 
z krótkimi rękawami, koszule z ochraniaczami do użytku 
sportowego, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, 
koszulki polo, koszulki typu rashguard, kożuchy, krawaty, 
krótkie kurtki ciepłe, krótkie luźne kurtki do pasa, krótkie 
spodnie, krótkie płaszcze, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki 
budrysówki, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżin-
sowe, kurtki futrzane, kurtki jako odzież sportowa, kurtki 
pikowane, kurtki pilotki, kurtki puchowe, kurtki skórzane, 
kurtki sportowe, kurtki zamszowe, legginsy, letnie sukienki, 
majtki, marynarki od garniturów, męskie i damskie kurtki, 
płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, ocieplacze, 
ocieplacze na ręce, ocieplacze na kolana, ocieplacze szyi, 
ocieplane kamizelki, ocieplane kurtki, odzież codzienna, 
odzież damska, odzież sportowa, odzież wierzchnia dla 
chłopców, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzch-
nia dla mężczyzn, odzież ze skóry, paski, pidżamy, płaszcze 
damskie, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podko-
szulki sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, polary, 
płaszcze, półgolfy, rybaczki, rękawice, rękawiczki, ręka-
wiczki bez palców, rękawiczki zimowe, skarpetki, skarpet-
ki antypoślizgowe, skarpetki męskie, skarpetki wełniane, 
skarpety do kostek, slipy męskie, figi damskie, spodenki, 
spodnie [nieformalne], spodnie dresowe, spodnie skórzane, 
spodnie sportowe, sukienki damskie, swetry, swetry bez rę-
kawów, swetry polo, swetry rozpinane, swetry z dekoltem 
w serek, swetry z golfem, swetry z okrągłym wykończe-
niem przy szyi, swetry z półgolfem, szaliki, szorty, berety, 
czapki, czapki bejsbolówki, czapki futrzane, czapki i cza-
peczki sportowe, czapki sportowe, czapki wełniane, czapki 
z daszkiem, daszki przeciwsłoneczne, kapelusze, kapelusze 
przeciwdeszczowe, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelu-
sze słomkowe, kaszkiety, nakrycia głowy dla dzieci, opaski 
na głowę, skórzane nakrycia głowy, termoaktywne nakrycia 
głowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej 



Nr  ZT05/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 59

w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi 
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, 
organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów 
handlowych, organizacja wystaw w celach reklamowych 
i handlowych, organizowanie i prowadzenie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, prowadzenie wystaw 
w celach reklamowych i handlowych, prowadzenie wystaw 
w ramach wirtualnych targów handlowych online, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej świadczone online w zakresie artykułów 
odzieżowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek 
do celów reklamowych i promocyjnych, reklama korespon-
dencyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych [ulotek, broszur i materiałów drukowa-
nych], rozpowszechnianie reklam poprzez Internet.

(210) 493570 (220) 2018 12 07
(731) ACADEMY INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ai Academy International 1995

(531) 24.01.05, 26.05.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania, w tym usługi 
w zakresie prowadzenia przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych przy szkołach podstawowych, usługi w zakresie prowa-
dzenia szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników 
i szkół wyższych, szkół języków obcych, usługi w zakresie 
prowadzenia kursów i szkoleń, usługi w zakresie rozrywki, 
działalności sportowej i kulturalnej.

(210) 493577 (220) 2018 12 07
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) CIRCULAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety 
przeznaczone do uzupełniania normalnej diety lub przy-
noszenia korzyści dla zdrowia, leki przeciwzakrzepowe, leki 
przeciwnadciśnieniowe, leki przeciwarytmiczne.

(210) 493583 (220) 2018 12 08
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) ERDOSTA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety 
przeznaczone do uzupełniania normalnej diety lub przy-
noszenia korzyści dla zdrowia, leki przeciwhistaminowe, 
leki stosowane w chorobach górnych dróg oddechowych, 
oskrzeli i płuc, leki przeciwbólowe.

(210) 493586 (220) 2018 12 08
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) TARPAN
(510), (511) 12 motorowery, motocykle, rowery, samochody, 
drony cywilne, autokary, nadwozia pojazdów, pojazdy tere-
nowe, samochody dostawcze, pojazdy wojskowe.

(210) 493588 (220) 2018 12 08
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) IVAB
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki przeciw nadci-
śnieniowe, leki przeciw arytmiczne, leki przeciwzakrzepowe, 
leki stosowane przy leczeniu przewlekłej niewydolności ser-
ca, leki stosowane przy leczeniu dławicy piersiowej.

(210) 493591 (220) 2018 12 09
(731) KORSZEWSKI JERZY, Częstochowa
(540) endermomed
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz ma-
teriałów medycznych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich, usługi w zakresie 
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej, usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, usługi w zakresie handlu, usługi informa-
cyjne dla konsumentów, 41 kształcenie praktyczne, kultura 
fizyczna, kursy korespondencyjne, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów, usługi klubów zdrowia, usługi w zakresie 
oświaty, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, orga-
nizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi sporto-
we i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i instruktażowe, 
44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla 
ludzi i zwierząt, chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna, 
dermatologia estetyczna, depilacja, epilacja, fizjoterapia, im-
plantacja (wszczepianie) włosów, masaż, przekłuwanie ciała, 
salony piękności, tatuowanie, usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowisko-
wych, usługi medycyny alternatywnej, usługi terapeutyczne, 
masaż, odchudzanie.

(210) 493633 (220) 2018 12 10
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) LUNAMINA
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne wyko-
rzystywane w leczeniu zaburzeń snu, środki nasenne.

(210) 493635 (220) 2018 12 10
(731) CUPSELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MARS FROM VENUS

(531) 29.01.12, 26.01.16, 24.17.08, 24.17.15, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszulki 
z krótkim rękawem, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, reklama.
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(210) 493644 (220) 2018 12 10
(731) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) TIGEREO
(510), (511) 9 alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powie-
trza, aparatura do kontrolowania temperatury, aplikacje kom-
puterowe do pobrania, audiowizualne urządzenia dydaktycz-
ne [do nauczania], czujniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania 
danych], diody świecące [led], kamery wideo, kaski ochronne 
do uprawiania sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, zegar-
ki inteligentne, adaptory elektryczne, miarki [przyrządy mierni-
cze], mikrofony, monitory [programy komputerowe], monitory 
[sprzęt komputerowy], nośniki do rejestracji dźwięku, ochra-
niacze głowy do uprawiania sportu, odbiorniki audiowizualne, 
przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przy-
rządy do wskazywania temperatury, przyrządy meteorolo-
giczne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do pomiaru wagi, 
przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia samo-
chodowe, respiratory do filtrowania powietrza, słuchawki [za-
kładane na głowę], słuchawki telefoniczne, urządzenia do ko-
munikacji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania nie-
mowląt, urządzenia do nauczania, urządzenia do oddychania, 
inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowa-
nia dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-tal-
kie, 10 gryzaki dla ząbkujących dzieci, pojemniki na butelki 
do karmienia, zamknięcia butelek do karmienia, urządzenia 
do karmienia piersią, urządzenia do odciągania mleka z pier-
si, urządzenia do monitorowania tętna, prześcieradła dla osób 
niekontrolujących czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki 
do butelek do karmienia, 12 wózki dziecięce, foteliki bezpie-
czeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon pneu-
matycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony 
bezdętkowe do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki 
do wózków dziecięcych, hamulce do rowerów, kierownice 
do rowerów, klaksony do rowerów, koła do rowerów, kosze 
przystosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków 
[pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, moskitiery do wóz-
ków spacerowych, wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi, 
opony rowerowe, pedały do rowerów, pompki do rowerów, 
ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane 
do spacerówek, torby przystosowane do wózków spacero-
wych, trycykle, wentyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi 
do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, 18 kosmetyczki bez 
wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na cie-
le, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne 
[z paskiem na ramię], uprzęże, walizki, walizki z kółkami, torby 
turystyczne, 20 meble, poduszki, materace, leżaczki, chodziki 
dla dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce, komody, kosze do nosze-
nia dla dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla 
dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, 
inne niż pościel, podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny po-
ścielowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, stojaki 
na książki [meble], stojaki ruchome pod komputery, stoły, szaf-
ki zamykane, taborety, toaletki, maty do kojców dziecięcych, 
maty do przewijania niemowląt, maty do spania, przewijaki, 
skrzynki na zabawki, wysokie krzesła dla dzieci, wieszaki sto-
jące na płaszcze, wózki meblowe, wyroby wikliniarskie, szafki 
ze schowkami, taborety ze schodkiem, 21 butelki na napoje dla 
podróżnych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toa-
letowe, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektrycz-
ne, przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby 
izotermiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, 
butelki, 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towa-
rów: alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, apara-
tura do kontrolowania temperatury, aplikacje komputerowe 
do pobrania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do na-

uczania], czujniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], 
diody świecące [led], kamery wideo, kaski ochronne do upra-
wiania sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, zegarki inteli-
gentne, adaptory elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], mi-
krofony, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt 
komputerowy], nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze 
głowy do uprawiania sportu, odbiorniki audiowizualne, przy-
rządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrzą-
dy do wskazywania temperatury, przyrządy meteorologiczne, 
przyrządy obserwacyjne, przyrządy do pomiaru wagi, przyrzą-
dy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodo-
we, respiratory do filtrowania powietrza, słuchawki [zakładane 
na głowę], słuchawki telefoniczne, urządzenia do komunika-
cji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania niemowląt, 
urządzenia do nauczania, urządzenia do oddychania, inne 
niż do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie, 
gryzaki dla ząbkujących dzieci, pojemniki na butelki do karmie-
nia, zamknięcia butelek do karmienia, urządzenia do karmienia 
piersią, urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia 
do monitorowania tętna, prześcieradła dla osób niekontrolu-
jących czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki do bute-
lek do karmienia, wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon pneumatycznych, 
dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe 
do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków 
dziecięcych, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, 
klaksony do rowerów, koła do rowerów, kosze przystosowa-
ne do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], 
lusterka boczne do pojazdów, moskitiery do wózków space-
rowych wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi, opony 
rowerowe, pedały do rowerów, pompki do rowerów, ramy 
do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane do space-
rówek, torby przystosowane do wózków spacerowych, trycy-
kle, wentyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy 
dętek, dzwonki do rowerów, kosmetyczki bez wyposażenia, 
nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, szelki 
do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne [z paskiem na ra-
mię], uprzęże, walizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, me-
ble, poduszki, materace, leżaczki, chodziki dla dzieci, krzesełka 
dla dzieci, kojce, komody, kosze do noszenia dla dzieci, krzesła, 
łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, ochra-
niacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż pościel, 
podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny pościelowej, stojaki 
do butelek, stojaki do wieszania ubrań, stojaki na książki [me-
ble], stojaki ruchome pod komputery, stoły, szafki zamykane, 
taborety, toaletki, maty do kojców dziecięcych, maty do prze-
wijania niemowląt, maty do spania, przewijaki, skrzynki na za-
bawki, wysokie krzesła dla dzieci, wieszaki stojące na płaszcze, 
wózki meblowe, wyroby wikliniarskie, szafki ze schowkami, 
taborety ze schodkiem, butelki na napoje dla podróżnych, 
etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe, pod-
grzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, przybory 
kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby izotermiczne, 
wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, butelki.

(210) 493648 (220) 2018 12 10
(731) NU-MED GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Elbląg
(540) ELBLĄSKIE centrum onkologii
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(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.16, 24.13.22, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne; szpitale, kliniki medyczne; 
usługi medyczne w dziedzinie onkologii, udostępnianie in-
formacji on-line dotyczących onkologii, świadczenie usług 
badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, 
usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem 
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, analizy RNA 
lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania za-
grożenia nowotworami, usługi prywatnych szpitali, usługi 
opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usłu-
gi lekarskie, usługi w zakresie badań lekarskich, doradztwo 
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy 
i wykwalifikowany personel medyczny, medyczna opieka 
pielęgniarska; usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, 
udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielę-
gniarskiej, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci 
pomocy pielęgniarskiej, usługi położnicze, udzielanie infor-
macji dotyczących badań fizykalnych, wykonywanie badań 
medycznych, medyczne badania osób, badania medyczne, 
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badania w celu 
oceny zagrożenia dla zdrowia, badania medyczne w celach 
diagnostycznych lub leczenia, usługi opieki medycznej, 
opieka medyczna i zdrowotna, usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej, usługi informacyjne w zakresie opieki 
medycznej, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, 
usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi w za-
kresie opieki zdrowotnej dla ludzi, udostępnianie informacji 
medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi opieki 
nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, opieka 
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, terapia 
zajęciowa i rehabilitacja; rehabilitacja fizyczna; podstawo-
wa opieka zdrowotna; specjalistyczna opieka zdrowotna, 
wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia 
medycznego.

(210) 493649 (220) 2018 12 10
(731) ACADEMY INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) eduservice

(531) 26.02.01, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracji, barów, stołówek, usługi 
w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi caterin-
gowe, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi 
w zakresie dostarczania i serwowania posiłków, usług w za-
kresie przygotowywania dań na wynos.

(210) 493654 (220) 2018 12 10
(731) TOMCZAK BARBARA PRETTY LITTLE WEDDINGS, 

Poznań
(540) Pretty Little Weddings

(531) 02.09.01, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 35 sprzedaż wyrobów papierniczych, albumów 
do zdjęć, zaproszeń, kartek pamiątkowych, 41 planowanie 
i organizowanie przyjęć ślubnych, planowanie przyjęć, usługi 
wypożyczania strojów i dekoracji na uroczystości, przyjęcia 
i imprezy okolicznościowe, specjalne oraz rodzinne, usługi 
udzielania informacji dotyczących rozrywki za pośrednic-
twem Internetu, usługi fotografowania i filmowania zawarte 
w tej klasie.

(210) 493658 (220) 2018 12 10
(731) NIKOLENKO IRYNA USŁUGI RESTAURACYJNE, 

Szczecin
(540) Restauracja Ukraineczka

(531) 02.03.04, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów 
piekarniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi kateringowe, usługi re-
stauracyjne, usługi świadczone przez bary bistro, kawiarnia, 
bary, organizacja przyjęć weselnych [miejsca].

(210) 493682 (220) 2018 12 11
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) UROFEM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki diete-
tyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki 
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplemen-
ty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nie-
przeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety 
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, 
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy 
i preparaty witaminowe.

(210) 493683 (220) 2018 12 11
(731) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) ABCDeutsch

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficz-
ne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych 
i naukowych, magnetyczne i optyczne nośniki danych, ta-
śmy i płyty audiovideo, dyskietki, dyski, płyty CD, CDROM, 
nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na no-
śnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostęp-
niane za pośrednictwem sieci komputerowych zawierające 
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program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy 
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, 
programy komputerowe, translatory elektroniczne, kom-
putery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwa-
rzania dźwięku, 16 książki, wydawnictwa encyklopedycz-
ne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, 
kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, 
katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie, mate-
riały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi w zakresie: 
edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, 
prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów eduka-
cyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydaw-
nictw dziełowych i prasowych, publikowania w sieciach 
informatycznych, produkcji filmów, tworzenia produktów 
audiowizualnych i multimedialnych, publikowania tekstów 
audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usłu-
gi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania 
w trybie on-line publikacji elektronicznych, wypożycza-
nie książek za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie 
tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, 
usługi nagrań dźwiękowych i muzycznych, usługi fotogra-
ficzne, usługi organizowania targów, wystaw i kongresów 
w celach edukacyjnych i kulturalnych.

(210) 493684 (220) 2018 12 11
(731) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) AKADEMIA pomysłów

(531) 05.05.20, 01.15.23, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficz-
ne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych 
i naukowych, magnetyczne i optyczne nośniki danych, ta-
śmy i płyty audiovideo, dyskietki, dyski, płyty CD, CDROM, 
nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na no-
śnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostęp-
niane za pośrednictwem sieci komputerowych zawierające 
program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy 
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, pro-
gramy komputerowe, translatory elektroniczne, komputery 
i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, 16 książki, wydawnictwa encyklopedyczne i słow-
nikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, 
materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, pu-
blikacje wymiennokartkowe, fotografie, materiały biurowe, 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki i ma-
tryce drukarskie, 41 usługi w zakresie: edukacji, organizowa-
nia nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferen-
cji, kongresów i konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
publikowanie książek, wydawnictw dziełowych i prasowych, 
publikowania w sieciach informatycznych, produkcji filmów, 
tworzenia produktów audiowizualnych i multimedialnych, 
publikowania tekstów audiowizualnych i tekstów innych niż 
reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi 
udostępniania w trybie on-line publikacji elektronicznych, 
wypożyczanie książek za pośrednictwem sieci Internet, pu-

blikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia 
tekstów, usługi nagrań dźwiękowych i muzycznych, usługi 
fotograficzne, usługi organizowania targów, wystaw i kon-
gresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.

(210) 493685 (220) 2018 12 11
(731) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) 

(531) 28.05.99, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficz-
ne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych 
i naukowych, magnetyczne i optyczne nośniki danych, ta-
śmy i płyty audiovideo, dyskietki, dyski, płyty CD, CDROM, 
nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na no-
śnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostęp-
niane za pośrednictwem sieci komputerowych zawierające 
program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy 
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, 
programy komputerowe, translatory elektroniczne, kom-
putery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwa-
rzania dźwięku, 16 książki, wydawnictwa encyklopedycz-
ne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, 
kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, 
katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie, mate-
riały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi w zakresie: 
edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, 
prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów eduka-
cyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydaw-
nictw dziełowych i prasowych, publikowania w sieciach 
informatycznych, produkcji filmów, tworzenia produktów 
audiowizualnych i multimedialnych, publikowania tekstów 
audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usłu-
gi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania 
w trybie on-line publikacji elektronicznych, wypożycza-
nie książek za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie 
tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, 
usługi nagrań dźwiękowych i muzycznych, usługi fotogra-
ficzne, usługi organizowania targów, wystaw i kongresów 
w celach edukacyjnych i kulturalnych.

(210) 493686 (220) 2018 12 11
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) PREGNATIL
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki diete-
tyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki 
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplemen-
ty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nie-
przeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety 
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, 
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy 
i preparaty witaminowe.
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(210) 493688 (220) 2018 12 11
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) CLARVOX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki diete-
tyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki 
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suple-
menty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi 
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety 
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, 
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy 
i preparaty witaminowe.

(210) 493690 (220) 2018 12 11
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) NEOVOX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki diete-
tyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki 
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suple-
menty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi 
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety 
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, 
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy 
i preparaty witaminowe.

(210) 493702 (220) 2018 12 11
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) ULTRAFLEX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki diete-
tyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki 
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplemen-
ty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nie-
przeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety 
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, 
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy 
i preparaty witaminowe.

(210) 493955 (220) 2018 10 08
(731) QDIQO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) 

(531) 26.04.04, 26.04.06, 26.02.07, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 483021, 483950, 491325, 492939, 493039, 493040

2 483021, 483950

3 483021, 483950, 490027, 490109, 490110, 490144, 490500, 490502, 491325, 491795, 491919, 492455, 492456, 
493016, 493041, 493042

4 474963, 483021, 483950

5 481293, 486725, 490027, 490109, 490110, 490585, 491910, 491911, 492317, 492432, 492455, 492456, 492559, 
492787, 492807, 492883, 493040, 493079, 493139, 493577, 493583, 493588, 493633, 493682, 493686, 493688, 
493690, 493702

6 483021, 483950, 490779, 492856, 492894, 493140, 493145, 493152, 493161, 493162, 493165

7 483021, 483950, 491701, 491702, 492856, 492869, 492894, 493026, 493027

8 483021, 483950, 491325, 491701, 491702

9 483950, 488642, 490057, 490911, 491118, 491157, 491325, 491395, 491701, 491702, 491795, 491830, 492565, 
492856, 492894, 492918, 492919, 492962, 493007, 493117, 493146, 493148, 493644, 493683, 493684, 493685, 
493955

10 483950, 492548, 492770, 492903, 492916, 492962, 493094, 493644

11 483950, 489464, 491118, 491701, 491702, 492318, 492916, 493252

12 483950, 489853, 491144, 491325, 492903, 493586, 493644

14 491179, 491180, 491795

16 464525, 483950, 484144, 487229, 489702, 491041, 492565, 492568, 492761, 492956, 493007, 493018, 493146, 
493148, 493683, 493684, 493685

17 483021, 483950

18 483950, 489853, 493644

19 483950, 488650, 490015, 490697, 492768, 493140, 493145, 493152, 493161, 493162, 493165

20 483950, 484144, 488650, 489853, 491270, 493644

21 483950, 491701, 491702, 491919, 493026, 493027, 493644

22 483950

24 489853, 491842

25 483950, 489853, 490428, 491314, 491990, 491991, 492200, 492548, 493203, 493512, 493635

26 483950

28 484144, 487336, 489853, 490428, 491314, 493007, 493146, 493148

29 488741, 491622, 491819, 491897, 491898, 491899, 491900, 491901, 491902, 492730, 492731, 492732, 492787, 
492922, 492924, 493021, 493079, 493149, 493245

30 491819, 492529, 492787, 492922, 492924, 492939, 493021, 493047, 493237, 493245

31 481293, 491819, 492787, 492922, 492924, 493079, 493237

32 491819, 492196, 492200, 492787, 492883, 492922, 492924, 493026, 493027, 493244

33 491161, 491819

34 491570, 491819, 492200

35 459227, 474963, 483950, 484144, 487336, 488642, 488650, 489643, 489853, 490015, 490089, 490911, 491118, 
491157, 491162, 491289, 491502, 491701, 491702, 491819, 491842, 492046, 492202, 492205, 492207, 492209, 
492318, 492533, 492534, 492565, 492568, 492761, 492787, 492789, 492791, 492916, 492918, 492919, 492953, 
492978, 492980, 493018, 493094, 493117, 493140, 493145, 493146, 493148, 493152, 493161, 493162, 493165, 
493252, 493512, 493591, 493635, 493644, 493654, 493658
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1 2

36 489643, 491162, 491289, 491865, 492236, 492568, 492791, 492956, 492978, 492980, 493140, 493145, 493152, 
493161, 493162, 493165

37 483950, 489643, 491289, 491325, 491865, 492202, 492205, 492207, 492209, 492768, 492856, 492869, 492894, 
492978, 492980, 493035, 493140, 493145, 493152, 493161, 493162, 493165

38 488642, 490585, 492565, 492761, 492789, 492918, 492919, 493007

39 474963, 490779, 491865, 492565, 492791, 492856, 492894, 493150

40 492768, 493117, 493146, 493148

41 464525, 489643, 489702, 490911, 491161, 491199, 491314, 491840, 491865, 492046, 492565, 492568, 492791, 
492796, 492799, 492918, 492919, 492962, 493007, 493018, 493028, 493094, 493117, 493146, 493148, 493150, 
493179, 493239, 493570, 493591, 493654, 493683, 493684, 493685

42 464525, 488642, 489702, 489853, 490428, 490585, 491157, 491270, 492565, 492768, 492770, 492789, 492856, 
492894, 492918, 492919, 492978, 492980, 493094, 493239

43 481270, 487169, 492761, 492799, 492956, 493026, 493027, 493032, 493146, 493148, 493500, 493649, 493658

44 490100, 490585, 491865, 492770, 492791, 492916, 492956, 492962, 493028, 493094, 493591, 493648

45 490219, 491865, 492568, 493146, 493148, 493499



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

+CAS 492318

3stu 493203

8. DZIEŃ 7. DZIEŃ 6. DZIEŃ 5. DZIEŃ 4. DZIEŃ  
3. DZIEŃ 2. DZIEŃ 1. DZIEŃ neoFuragina MAX 492317

ABCDeutsch 493683

ADVOIDER 491395

Ai Academy International 1995 493570

AKADEMIA pomysłów 493684

ALLCON GRUPA 493140

ALLCON 493152

ALLCON 493161

ALLCON 493162

ALT-DREW 488650

AMENO STAR 493117

American Building 483950

Architect80 493039

Architekton 493040

ARKADIA 493032

ASBUD 491289

B Bond Street 490144

BETTER HURRY 493500

Big Star 490219

bio kret aloe 490109

bio kretan aloe 490110

BOCCANERA 492761

CASA DE MEXICO 492922

Centrum Projektowania Uniwersalnego 464525

Chocola! 493047

CIRCULAN 493577

CLARVOX 493688

CleanFix 491919

CORNELIN 492432

CS 490779

DARK WHEELS 491144

delfin 491819

Dolina Narwi 491622

Dr. KLAR 493041

DZIERŻAK 459227

Dziewczyny, które kochają KITESURFING 493150

ECO clean 493042

eduservice 493649

Ekoret EKOGROSZEK 474963

ELBLĄSKIE centrum onkologii 493648

endermomed 493591

ERDOSTA 493583

EST. N 2018 NEOBAB REAL KEBAB 492799

evoo premium 492533

evoopremium 492534

exactus 490089

Ezo Oneir 493239

floatsystem 492916

G ACTIVE 493244

GRADEM 493035

GRAND CAVE 490015

GRUPA ALLCON 493145

GRUPA MAJSTER 492202

GUFO luce 493252

Hortex MIESZANKA CHIŃSKA  
Gotowa w 8 minut 493149

infoPodatek.pl 491502

INSTAR ENERGY LAB 488642

inui 489853

INWEMER 491865

IVAB 493588

JMC HOME 491702

kalendarz ROLNIKÓW 487229

Kardio Klinika Brynów 490100

KETOANGIN 491910

Kimi x 491795

KOCHAMWODE.pl 493026

KOCHAMWODE.pl 493027

KONGRES 60 MILIONÓW  
GLOBALNY ZJAZD POLONII 491199

KR KRYPTON 483021

LATE SUMMER FESTIVAL 492046

LEASING POINT 492236

LEM 493007

LogiComb 492894

LORDIO 490697

LUNAMINA 493633

MAJSTER PROFI 492205

MAJSTER PROFI 492209

małe PWM EDITION 493146

MARS FROM VENUS 493635

MENNICA ZIELONA 491180

metrum lab 490057

Mi to RYBKA! 488741

MIEKKO 490428

Miłość jest wszystkim 492919

MISTRZ KUCHNI 492732
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Młyn świętego Marcina 493237

mocświatła 491118

MUCOPECT 491911

MULTILogiTower 492856

MURENA 481270

MyTherapy 491157

NASMED 493094

Nasza Rodzina 492565

NAWROCKI LAB 493028

NEOVOX 493690

NUTRA D3 492807

NUUKO 491842

OCEANIC DERMOGENETICS 492456

Octownia Białystok od 1952 r. 493021

ONLINE GROUP.pl REKLAMA W INTERNECIE 492789

OPTICOSPORT 491830

orcheston 490911

Ostrowska Park 492978

Ośrodek Kształcenia Samorządu  
Terytorialnego im. Waleriana Pańki  
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 493018

OUTLET BUDOWLANY 492207

OVERKILL 492559

Park Ostrowska 492980

PATRIMONIUM 493499

PEREKO 489464

Pharmazis 490027

Pieski 486725

Pillow HANDMADE & DELICIOUS 487169

POD POWIERZCHNIĄ 492918

Polish Medical Mission 492791

polka by OCEANIC 492455

Poultry P-MIX 493079

PREGNATIL 493686

Pretty Little Weddings 493654

PRiDE 492883

Primart MAREK ŁUKASIEWICZ 492529

prolife 481293

PUZLEO 484144

Q SERVICE 491325

QMED 492548

R CHORZÓW K P R RUCH 491314

Restauracja Ukraineczka 493658

revve 491270

Rich Club 493512

RUMUŃSKIE SMAKI wino jedzenie kultura 492953

S InfraScan 492770

secret Key 493016

SEP 100-lecie 1919-2019 491041

Smaczne Wędliny KIEŁBASA KRESOWA  
Z SZYNKI 491897

Smaczne Wędliny KIEŁBASA PIECZONA  
PODSUSZANA 491898

Smaczne Wędliny KIEŁBASA ŻYWIECKA 491901

Smaczne Wędliny SZYNKA DROBIOWA 491899

Smaczne Wędliny SZYNKA KONSEROWA 491902

Smaczne Wędliny SZYNKA ZAWĘDZANA 491900

SORAYA CITY S.O.S TECHNOLOGIA  
OCHRONY MŁODOŚCI 360o 490500

SORAYA DERMO ODNOWA 490502

SÓL KUJAWSKA SÓL WARZONA  
SZCZYPTA DOMOWEJ TRADYCJI 492939

STEAMstrefa 493179

SUNBITES TEA BITES 493245

SYMULATOR NATURY DELGREEN 492962

T4 TRAVEL TRAUMA TROPICS TACTICS  
Polska Misja Medyczna 492796

TARPAN 493586

TAX & LAW & FINANCE - OUTSOURCING  
CENTER § 491162

the moose brothers 492196

The Moose Brothers 492200

TIGEREO 493644

TOMRER 492768

Tri Happiness Prosperity Wisdom Longevity 491570

TRICK BOARD 487336

TUTTI.pl 493148

ULTiMO Dogadajmy się 492568

ULTRAFLEX 493702

UPACJENTA 490585

UROFEM 493682

vetaxam 493139

Vitaliana 492787

VITEACARE 492903

WINO SERY 491161

WIPRO 492869

WORLD TRADE CENTER 489643

Writti 489702

yummity 492924

YV 491991

ZAKON JOANNITÓW 492956

ZIELONA MENNICA 491179

ZŁOTA NIWA 492731

ZŁOTY KRÓL 492730



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.

1276907 WHITECHEM (2018 07 10)
CFE: 27.05.01 1, 2, 17

1403628 EUREDES (2018 12 21) 35, 36, 37, 39, 40, 42
1443227 FORTNITE (2018 09 13, 2018 08 20)

CFE: 26.04.18, 27.05.24 18, 21, 25
1443275 GURMEAID (2018 02 28, 2018 01 29)

CFE: 27.05.01, 29.01.04 7, 8, 11, 20, 21
1443300 K (2018 09 07)

CFE: 27.05.21 19
1443345 BULTEN (2018 05 24) 6, 12, 19, 20, 

35, 39, 42
1443373 reBuy (2018 08 07, 2018 02 07)

CFE: 27.05.10, 29.01.12 35, 38, 42
1443378 2018 06 21)

CFE: 05.05.19, 25.01.10, 26.13.25 21
1443408 MILUCCA (2018 07 09, 2018 01 11)

CFE: 27.05.01 3, 21
1443545 BRIDADO (2018 11 20, 2018 06 18) 18
1443560 Marlon (2018 10 15)

CFE: 27.05.17 34
1443581 Yanex (2018 08 17, 2018 03 13) 10, 11
1443585 WINIA (2018 10 15, 2018 10 05)

CFE: 27.05.01 11
1443610 2018 11 21)

CFE: 01.01.01, 18.01.19, 
26.07.25, 29.01.15

6, 9, 16, 19, 24, 25, 26, 
35, 39, 41

1443615 2018 11 15)
CFE: 28.03.00 4

1443625 TS Double Horse (2018 11 15)
CFE: 03.01.22, 03.03.01, 24.01.05, 24.09.05 34

1443659 TOHO (2018 09 11)
CFE: 27.05.01 9

1443693 Medical Note (2018 10 26)
CFE: 24.13.01, 29.01.15 10, 42, 44

1443714 Milka moments (2018 10 17, 2018 10 17)
CFE: 01.15.09, 03.04.02, 06.01.02, 08.01.22, 
26.04.05, 27.05.09, 29.01.15

30

1443811 COFHeat (2018 09 03)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9

1443836 COFAlu (2018 09 03)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9

1443844 COFFlex (2018 09 03)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9

1443851 COFData (2018 09 03)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9

1443856 COFSense (2018 09 03)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9

1443862 COFSkinny (2018 09 03)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9

1443864 e-COF (2018 09 03)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9

1443867 COFSafe (2018 09 03)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9

1443868 iG INTER GRES (2018 08 03)
CFE: 27.05.10, 29.01.12 19

1443906 Valea (2018 11 15) 10, 25, 35
1443915 MECARM (2018 07 30, 2018 06 28)

CFE: 26.04.10, 27.05.08 12
1443931 V (2018 11 21, 2018 11 17)

CFE: 26.04.04, 27.05.21 9
1443935 NAMI (2018 11 07)

CFE: 18.01.07, 27.05.02, 29.01.13 12, 42
1443938 WORLD OF MYTHOLOGY  

(2018 08 31, 2018 08 22)
CFE: 27.05.10 28

1443994 CUP’S  
(2018 04 18, 2017 10 19)

8, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 
22, 24, 25, 28, 35

1443996 LITHON (2018 10 17, 2018 04 27)
CFE: 24.17.05, 27.05.01, 29.01.01 19, 37, 42, 44

1444046 2018 05 29)
CFE: 28.05.00 6, 7, 9

1444074 ERGOSWISS  
(2018 05 24, 2017 11 28)

7, 9, 20, 42

1444086 O’VEGGIE  
(2018 05 24, 2018 01 25)

29, 30, 32

1444100 VENTURE CAF (2018 
07 11, 2018 07 03)

35, 41, 42, 43

1444106 ed (2018 05 25, 2017 12 14)
CFE: 26.03.01, 27.05.22, 29.01.01 9, 35, 42

1444109 HUANGHELOU (2018 10 03, 2018 06 19)
CFE: 01.03.01, 03.07.07, 07.01.05, 24.01.11 34

1444137 JMC GROUP TECHNOLOGY DESIGNER  
(2018 03 07, 2018 02 22)
CFE: 26.04.09, 27.05.10 9, 37, 42

1444160 ESTARS (2018 10 17, 2018 10 11) 41
1444172 DIAINJECT (2018 07 05, 2018 03 12) 1, 17, 

37
1444178 SIKA THERMOCOAT 

(2018 10 11, 2018 07 05)
1, 2, 17, 19



Nr  ZT05/2019 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 69

1444192 DOTT. BONAPACE PHARMACEUTICAL & LAB 
EQUIPMENT SINCE 1946  
(2018 08 21, 2018 06 15)
CFE: 27.05.10, 29.01.04 9

1444206 SHELLNAIL (2018 11 21)
CFE: 27.05.01, 28.05.00 5

1444213 ACADEMIC SINGLES (2018 06 13)
CFE: 26.04.02, 26.15.15, 27.05.24 38, 42, 45

1444217 PINK CONNECT (2018 09 28, 
2018 09 27)

9, 42

1444238 CHINA DREAMS (2018 07 17, 2018 02 14)
CFE: 03.07.17, 27.05.01, 29.01.15 9, 28, 41

1444300 2018 10 01, 2018 06 20)
CFE: 26.04.02 35, 38, 41

1444340 iG INTER GRES (2018 08 03)
CFE: 27.05.10 19

1444349 SHANTUI (2018 07 02)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 7

1444374 2018 11 21)
CFE: 02.09.19, 09.09.01, 26.04.04 9

1444385 weevil (2018 04 09, 2018 02 20)
CFE: 26.11.02, 27.05.09, 29.01.13 42

1444437 VEDŹMA (2018 08 31, 2018 03 03)
CFE: 01.07.01, 01.15.05, 02.03.05, 
03.07.05, 03.11.01, 05.01.16, 
11.03.18, 11.07.07, 28.05.00

3, 32, 33, 35

1444445 MAIKE (2018 07 02) 6, 11
1444476 KAČKA  

(2018 08 31, 2018 08 27)
16, 35, 39

1444488 Mirella (2018 11 08)
CFE: 01.15.23, 25.12.25, 
27.05.01, 29.01.15

17, 27

1444494 happy hop 2.0 (2018 09 07)
CFE: 04.05.21, 27.03.01 28, 41

1444498 EVERYDAY CenterPlus  
(2018 09 25, 2018 04 24)
CFE: 01.01.01, 01.15.21, 26.11.12, 26.13.25, 
27.05.02, 29.01.14

5

1444501 Kienbaum (2018 10 01, 2018 06 20)
CFE: 26.04.02 35, 38, 41

1444533 2018 10 22, 2018 10 03)
CFE: 01.13.01, 26.07.25, 27.01.01, 
28.05.00, 29.01.13

1, 4, 35, 
37

1444538 CAPELLA (2018 11 29, 2018 11 26) 34



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

1  1276907, 1444172, 1444178, 1444533 

2  1276907, 1444178 

3  1443408, 1444437 

4  1443615, 1444533 

5  1444206, 1444498 

6  1443345, 1443610, 1444046, 1444445 

7  1443275, 1444046, 1444074, 1444349 

8  1443275, 1443994 

9  1443610, 1443659, 1443811, 1443836, 1443844, 1443851, 1443856,
 1443862, 1443864, 1443867, 1443931, 1443994, 1444046, 1444074,
 1444106, 1444137, 1444192, 1444217, 1444238, 1444374 

10  1443581, 1443693, 1443906 

11  1443275, 1443581, 1443585, 1443994, 1444445 

12  1443345, 1443915, 1443935, 1443994 

16  1443610, 1444476 

17  1276907, 1444172, 1444178, 1444488 

18  1443227, 1443545, 1443994 

19  1443300, 1443345, 1443610, 1443868, 1443996, 1444178, 1444340 

20  1443275, 1443345, 1443994, 1444074 

21  1443227, 1443275, 1443378, 1443408, 1443994 

22  1443994 

24  1443610, 1443994 

25  1443227, 1443610, 1443906, 1443994 

26  1443610 

27  1444488 

28  1443938, 1443994, 1444238, 1444494 

29  1444086 

30  1443714, 1444086 

32  1444086, 1444437 

33  1444437 

34  1443560, 1443625, 1444109, 1444538 

35  1403628, 1443345, 1443373, 1443610, 1443906, 1443994, 1444100,
 1444106, 1444300, 1444437, 1444476, 1444501, 1444533 

36  1403628 

37  1403628, 1443996, 1444137, 1444172, 1444533 

38  1443373, 1444213, 1444300, 1444501 

39  1403628, 1443345, 1443610, 1444476 

40  1403628 

41  1443610, 1444100, 1444160, 1444238, 1444300, 1444494, 1444501 



1 2
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42  1403628, 1443345, 1443373, 1443693, 1443935, 1443996, 1444074,
 1444100, 1444106, 1444137, 1444213, 1444217, 1444385 

43  1444100 

44  1443693, 1443996 

45  1444213



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.

485256 CREATON
2018 09 25 19, 35

487952 Aston Martin Lagonda Limited
2018 11 13 35, 36, 37, 39, 41, 42

486917 RECEPTA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 11 09 1, 5, 35

486643 Energica Motor Company S.p.A.
2018 12 17 12

488304 SINCO IMPORT Sp. z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.A
2018 12 24 3

486783 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited
2019 01 08 3, 5

489719 Tuszewicki Piotr Noski Noski
2019 01 08 25, 26, 35

486405 ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA  
SPÓŁKA AKCYJNA
2019 01 08 29

486409 ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA  
SPÓŁKA AKCYJNA
2019 01 08 29



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1409501 BEBECAR UTILIDADES PARA CRIANCA S.A.
2018 10 15 18

1422506 Tecnoazucar
2019 01 02 33

1428483 Laboratoires Thea
2019 01 04 5
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